
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 12 декември 2019 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 

 

Гинка Байракова 

Александър Стойчев 

Недялка Стоянова 

Милена Нейкова 

 

 

 

 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. Обсъждане на вида на предлаганата закуска – основна или подкрепителна за 

учениците от I до  IV клас за 2020 година и изготвяне на мнение относно вида 

на  предлаганата закуска. 

Г-жа Гинка Байракова- 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 родителите на учениците от I до  IV клас в 

ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив на вида на предлаганата закуска – основна или 

подкрепителна  . 

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

подробно запозна членовете с Наредба за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, измененна и допълнена с ПМС № 289 

от 12 декември за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, 

обнародвано в ДВ, бр. 105/18.12.2018 г., относно вида на предлаганата закуска – основна 

или подкрепителна за учениците от I до  IV клас за 2020 година и отчете мнението на 

родителите на учениците от I до  IV клас. 

Г- жа Милена Нейкова  изказа мнение: “...Считам, че на учениците от първи до 

четвърти клас е необходимо да бъде осигурена подкрепителна закуска. Моето виждане 

е, че децата получават основна закуска вкъщи, преди училище, поради което е излишно 

да се обременява организационно учебният процес до 9 часа. Също така, до голямото 

междучасие вече са огладнели и осигуряването на подкрепителна закуска около 10 часа 

ми се струва удачно, още повече, че тогава разполагат с повече време да се нахранят по-

спокойно...” 

Г- жа Гинка Байракова изказа мнение: „... Тъй като и моето мнение съвпада с това 

на Недялка Стоянова и на Милена Нейкова, а предполагам и на Г-н Стойчев, 

становището на Обществения съвет ще бъде, че подкрепяме изразеното от мнозинството 

от родителите мнение за осигуряване на подкрепителна закуска...“ 



 Последвалите коментари бяха, че се обединяват с мнението на родителите на 

учениците. 

Решение 1: Приема се избора на родителите на учениците от I до  IV клас в 

ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив и дава мнение вида на предлаганата закуска да 

е подкрепителна.  

 

Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 

 

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

     / Милена Нейкова / 

 

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

       / Г. Байракова / 

 


