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ПРОТОКОЛ № 1 от 16.01.2020 г. 

 на обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” гр. Пловдив 

Днес, на 16.01.2020 г.  беше проведено  заседание на обществен съвет към ОУ „Димитър 

Талев“. 

I. Дневен ред: 

1. Избор на председател на ОС 

2. Съгласуване на Споразумение между ОУ „Димитър Талев“ и 

родителите/настойниците на учениците, записани в училището, съгласно 

Стратегията за възпитателна работа в образователните институции на МОН. 

3. Деклариране на съгласие за участие на ученици, които ще бъдат в I или  V 

клас през учебната 2020/2021 г. в иновативен проект „С иновации за 

ефективно образование към успешни личности“ със срок на изпълнение от 

учебна 2018/2019 до 2021/2022 учебна година. 

4. Проучване мнението на членовете на ОС, относно вида на предлаганата 

закуска в ОУ „Димитър Талев“. 

 

II. Присъствие и отсъствие на членовете на Обществен съвет 

 Присъствието им е отразено в присъствен списък  Приложение №1, неразделна 

част от настоящия протокол. Заседанието се счита за редовно, присъстват повече 

от половината от членовете на ОС. 

 

III. Обсъждания и решения по точките от дневния ред 

Първа точка от дневния ред: Избор на председател на ОС 

Членовете номинираха г-жа Елена Попова за председател на ОС.  Мотивираха се с нейния 

опит като председател на ОС за предходния тригодишен мандат. Г-жа Попова, прие 

номинацията и се съгласи да бъде председател на ОС. Други номинации нямаше.  
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Премина се към гласуване: 

Гласували ЗА – всички 7 члена 

Против и въздържали се – няма. 

Решение №1 : Членовете на ОС избраха г-жа Елена Попова за председател на ОС. 

Премина се към следваща точка от дневния ред 

Втора точка от дневния ред: Съгласуване на Споразумение между ОУ „Димитър 

Талев“ и родителите/настойниците на учениците, записани в училището, съгласно 

Стратегията за възпитателна работа в образователните институции на МОН. 

 

Директорът г-жа Чолакова, запозна членовете със съдържанието на Споразумение за 

сътрудничество между ОУ „Димитър Талев“ и родителите/настойниците на ученик, 

записан в училището, Приложение №2 към настоящия протокол. Споразумението е 

изготвено във връзка със Стратегията за  възпитателна работа в образователните 

институции на МОН като мярка за стимулиране на доверието, партньорството и 

сътрудничеството между родителите и училището. Споразумението е прието на ПС и 

съгласувано с Ученическото самоуправление. 

Премина към гласуване: 

Гласували ЗА – всички 7 члена 

Против и въздържали се – няма. 

Решение №2: ОС съгласува Споразумение между ОУ „Димитър Талев“ и 

родителите/настойниците на учениците, записани в училището 

Премина се към трета точка от дневния ред. 

Трета точка от дневния ред: Деклариране на съгласие за участие на ученици, които 

ще бъдат в I или  V клас през учебната 2020/2021 г. в иновативен проект „С иновации 

за ефективно образование към успешни личности“ със срок на изпълнение от учебна 

2018/2019 до 2021/2022 учебна година 
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Г-жа Чолакова запозна членовете на ОС с иновативния проект „С иновации за ефективно 

образование към успешни личности“ със срок на изпълнение от учебна 2018/2019 до 

2021/2022 учебна година. Съгласно изискванията на формуляра за кандидатстване за 

разширяване на обхвата на иновативния проект директорът изложи мотивите си за 

разширяването му и поиска деклариране на съгласие от ОС за учениците, които през 

учебната 2020/2021 г. ще бъдат в  I и V клас. Членовете на ОС единодушно подкрепиха 

желанието на училището да кандидатства за разширяване на обхвата на иновацията и 

декларираха това с Декларация.  

Премина към гласуване: 

Гласували ЗА – всички 7 члена 

Против и въздържали се – няма. 

Решение №3: ОС декларира съгласие, Приложение №3 към настоящия протокол. 

Премина се към следващата точка от дневния ред. 

Четвърта точка от дневния ред: Проучване мнението на членовете на ОС, относно 

вида на предлаганата закуска в ОУ „Димитър Талев“. 

 

Г-жа Елена Попова запозна членовете на ОС с писмо до директора с Вх. №ОС-02-

375/17,01,19 г. Приложение №4 към настоящия протокол и предложи предлаганата закуска 

да запази вида си, а именно – подкрепителна. Членовете на ОС се запознаха с чл. 13 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование от  27.12.2019 г. Приложение №5 към настоящия протокол. На основание чл. 

13, ал. 5, т. 2 от цитирания по-горе нормативен акт, същите приеха предложението на г-жа 

Елена Попова. 

Премина се към гласуване: 

Гласували ЗА – всички 7 члена 

Против и въздържали се – няма. 

Решение №4: ОС е на мнение предлаганата закуска да бъде подкрепителна. 
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Други въпроси, обсъждания и предложения нямаше. Поради изчерпване на всички точки 

по дневния ред заседанието беше закрито. 

 

Приложения: 

Приложение №1: Присъствен списък 

Приложение №2: Споразумение за сътрудничество между ОУ „Димитър Талев“ и 

родителите/настойниците на ученик, записан в училището 

Приложение №3: Декларация от ОС 

Приложение №4: Писмо до директора от ОС с Вх. №ОС-02-375/17,01,19 г. 

Приложение №5: Чл. 13, ал. 5, т. 2  от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование от  27.12.2019 г 

 

 

Протоколчик на ОС: /п/ 

/Стефка Манахилова/ 

 

Председател на ОС:/п/ 

/Елена Попова/ 


