
ПРОТОКОЛ № 3 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 30 юли 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: 3 

 

Георги Стоев 

Гинка Байракова 

Илиана Кръстева 

  

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

присъства Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 

 

Заседанието протича при следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане и съгласуване на избора на педагогическите специалисти в ОУ 

„Екзарх Антим I“, гр. Пловдив на учебници и учебни комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от III клас и VII клас за 

учебната 2018/2019 година. 

2. Разни 

 

По т. 1 от дневния ред 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 мотивите за избора на педагогическите 

специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив на учебници и учебни комплекти, които 

се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от III клас и VII клас за учебната 

2018/2019 година. 

Г-жа Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ подробно и детайлно прочете 

избора на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив на учебници 

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

клас и VII клас за учебната 2018/2019 година. 

Информира присъстващите, че изборът е направен в съответствие с чл. 269, ал. 1, 

т. 8 и чл. 164, ал. 2 от ЗПУО; чл. 4, ал. 1, т. 8 и чл. 5 от Наредба № 12 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно 

ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и Заповед № РД 09-

1480/25.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката (Приложение № 4 - Списък 

на учебниците и учебните комплекти за III клас, на учебниците за V клас по 

общообразователните учебни предмети испански език и италиански език, на учебниците 

за VII клас и за IX клас, на учебните комплекти по чужд език по учебна програма за 

постигане на ниво A1 и на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка, които могат да 

се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година). 



Сподели, че изборът е направен след преглед, подробно запознаване и обсъждане 

на предоставените в училище учебници и учебни комплекти и е от педагогическите 

специалисти, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на 

образование. 

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

предоставят за безвъзмездно ползване от учениците. 

Г-жа Байракова изрази положително становище относно избора и също го 

подкрепи.  

 

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет изрази становище, че така 

предложеният избор на педагогическите специалисти следва да бъде съгласуван от 

Обществения съвет, като се мотивира с това, че учителите са направили избора си 

професионално, като са обърнали внимание на това какво предоставя съответния 

учебник и учебен комплект за учениците като структура, изложение, задачи и др. под. 

 

Решение 1: Общественият съвет съгласува без възражения така предложеният 

избор на педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти които се 

предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от III клас и VII клас за учебната 

2018/2019 година. 

 

По т. 2 от дневния ред Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ 

„Екзарх Антим I“ информира присъстващите, че предстои разглеждане и обсъждане на 

други училищни документи в края на м. август 2018 г. и/или началото на м. септември 

2018 г. на заседание на съвета. 

Даде думата на присъстващите за други коментари и обсъждания. 

Такива не постъпиха. 

 

Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 

 

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

     / Г. Байракова / 

 

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

       / Г. Стоев/ 

 


