
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 19 февруари 2018 г. в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, се проведе 

заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив. 

Общ брой на членовете на Обществения съвет: 5 

Присъстващи: 4 

 

Георги Стоев 

 

Гинка Байракова 

 

Илиана Кръстева 

 

Александър Стойчев 

 

 На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  

присъстват Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ и Диана Смиленова 

– Зам.- директор, АСД  в ОУ „Екзарх Антим I“. 

 

Заседанието протича при следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане и съгласуване на избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. 

Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за 

безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2018/2019 година; 

 

Г-н Стоев- Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 

думата на г-жа  Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ да запознае  

Обществения съвет с избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  на 

учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от 

учениците за учебната 2018/2019 година и мотивите за този избор. 

Г-жа Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 1 от дневния ред 

подробно и мотивирано обясни избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  

на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от 

учениците за учебната 2018/2019 година. 

Г-жа Байракова изказа мнение , че е съгласна с избора на учителите за учебници 

и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.  

Г-жа Кръстева подкрепи избора на учебници и учебни комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване от учениците. 

Г-н Стоев и Г-н Стойчев са съгласни с избора на учебници и учебни комплекти, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците. 

Решение 1: Приема се избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. 

Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за 



безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2018/2019 година и се 

съгласува без възражения.  

Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 

 

Протоколирал:................................ 

     / Г. Байракова / 

 

Председател: .................................. 

       / Г. Стоев/ 

 


