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ПРОТОКОЛ  

№ 4 

за проведено заседание на обществения съвет към  

 І СУ „Св. Седмочисленици“  гр. Търговище 

 

 

Днес, 13.04.2021 г., в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и във връзка с издадена заповед на МЗ за 

извънредно положение, се проведе заседание на обществения съвет към училище І СУ „Св. 

Седмочисленици“, гр. Търговище.  

Поканата за заседанието е публикувана на 01.04.2021г. на интернет страницата на 

училището и разгласена по съответния ред. Поради епидемичната обстановка, съгласно 

желанието на участниците, заседанието ще се проведе в електронна среда, за което е 

направена организация за осигуряване присъствие на лицата, посочени в поканата и другите, 

имащи право на съвещателен глас. 

На заседанието на Обществения съвет присъстват членовете на съвета: 

1. Маринела Динева; 

2. Антоанета Костадинова; 

3. Даниела Иванова; 

4. Деян Пантев; 

5. Христалина Халачева; 

6. Федаил Якубов – отсътва, ще го замени Весела Храброва; 

7. Гергана Радева – отсътва по уважителни причини, ще я замени Цветина Радева. 

 

На заседанието присъства г-жа Севдалина Зафирова – Директор на училището.  

Във връзка с доклад по точка първа от дневния ред участва и г-жа Петя Николова. 

 

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Приемане на становище за отчета за изпълнение на бюджета по дейности за 

първото тримесечие на 2021 г.  

докладва: директорът 

2. Обсъждане организирането и провеждането на акция за почистване и 

облагородяване на училищния двор на 17.04.2021 г. 

докладва: председателят 

3. Приемане на решение за провеждане на анкетно проучване сред родителите 

относно изготвяне на препоръки за подобряване на образователния процес в 

училището. 

докладва: председателят 

4. Разни. 

 

Така обявения дневен ред се прие от всички присъстващи за дневен ред на 

заседанието. 

Заседанието се ръководи от Председателя: Маринела Динева, протоколът ще води 

Даниела Иванова - секретар на Обществения съвет.  

Заседанието на Обществения съвет е легитимно, налице е необходимия кворум и може 

да взема законни решения. Право на глас имат само членовете на Обществения съвет. 
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По т. 1 от дневния ред, Приемане на становище за отчета за изпълнение на 

бюджета по дейности за първото тримесечие на 2021 г. Докладва г-жа Николова. 

Г-жа Николова представи отчета за изпълнение на бюджета по дейности за 

първото тримесечие на 2021 г. на І СУ Св. Седмоцисленици – гр. Търговище.  

Г-жа Динева постави въпрос относно остатъка от средства по програма 

Еразъм, а именно защо не са изразходени.  

Г-жа Зафирова изясни, че това е така заради спиране на дейностите по проекта 

поради Ковид ситуацията в момента и няма движение по тези проекти.  

По другите дейности, които са проведени дистанционно са изпълнени всички 

задължения и не са налице просрочени и неразплатени задължения. След разяснения 

по тези въпроси, се премина към гласуване. 

 

След проведеното гласуване за приемане на становище за отчета за 

изпълнение на бюджета по дейности за първото тримесечие на 2021 г. на І СУ Св. 

Седмочисленици, гр. Търговище, се получиха следните резултати:  

Брой гласове „за“ – 7 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

По т. 2 от дневния ред, Обсъждане организирането и провеждането на акция 

за почистване и облагородяване на училищния двор на 17.04.2021 г.  

Докладва: председателят. 

Предварително е предоставен списък с дейностите по акцията от г-жа Динева.  

Г-жа Халачева: Аз искам да кажа, че двора е в много добро състояние, 

поздравления за г-жа Зафирова. Предлагам да се редуцират дейностите, да остане 

само засаждането на цветя и окопаването на дръвчетата, а боядисването на пейки и 

обновяване на маркировката да останат за новата учебна година. Предложението е 

направено и във връзка с прогнозата за дъждове в идната седмица и обстановката в 

здравен аспект. Но ако има закупени цветя и дръвчета, сега е времето в което е 

необходимо да се засадят. 

Становище по предложението взеха - Диан Пантев, Цветина Радева, г-жа 

Костадинова за отлагане провеждането на акцията.   

Г-жа Зафирова – аз също се притеснявам от обстановката, но в същото време 

си говорим и с колегите, че до сега не е изразявано такова желание от родителите – 

да облагородяват двора, да помагат, което ни радва.   

 

След проведеното гласуване за приемане на предложението за  организирането 

и провеждането на акция за почистване и облагородяване на училищния двор на 

17.04.2021 г. на І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище, се получиха следните 

резултати:  

Брой гласове „за“ – 1 

Брой гласове „против“– 5 

Брой гласове „въздържал се“ – 1 

 

По т. 3 от дневния ред, Приемане на решение за провеждане на анкетно 

проучване сред родителите относно изготвяне на препоръки за подобряване на 

образователния процес в училището. Докладва: председателят. 

Г-жа Динева: Тази точка остана от миналия път, миналото заседание решихме 

да направим анкета, а сега съм ви предложила и въпросите, които да включим. За 
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мен е важно, и като родител, да бъде създаден механизъм в училището за обратна 

връзка с родителите. Родителите също участват в образователния процес, те имат 

мнение и то трябва да бъде изразено, какъв друг механизъм има, освен с анкета? 

Анкетата е кратка, с прости отговори, родителите ще могат да посочат и своите 

препоръки. След като бъде обобщена, заедно с препоръките ще бъде предоставена 

на училищното ръководство.  

Предварително е предоставен проект на анкета от г-жа Динева.  

Г-жа Халачева постави въпрос дали анкетата ще е анонимна.  

Г-жа Динева разясни, че ще е анонимна и по желание. За да се постигне тази 

цел, анкетата ще бъде анонсирана в Школо, след попълване ще бъде събирана  на 

входа на училището, като във фоайето ще бъде сложена запечатана кутия. Кутията 

ще бъде осигурена от г-жа Халачева. Като всеки родител ще има възможност да 

попълни и пусне попълнетата анкета в осигурената на входа кутия анонимно. 

Информацията и резултатите от анкетата ще бъдат обработени и предоставени на 

училищното ръководство от г-жа Динева. 

 

След проведеното гласуване за приемане на решение за провеждане на 

анкетно проучване сред родителите относно изготвяне на препоръки за подобряване 

на образователния процес на І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище, се получиха 

следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 7 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

 

По точка 4. Разни: Не бяха поставени други въпроси от членовете. Г-жа 

Зафирова предостави информация за обстановката в училище. Има 11 деца, които са 

контактни и 1 дете с положителен тест. 

  

Поради изчерпване на днавния ред заседанието се закрива.  

Протоколът ще се изготви в тридневен срок и следва да се публикува на 

електронната страница на училището. 
 
 
 

ПОДПИСИ: 

Протоколчик: .......................                               Председател: ................... 

                 Даниела Иванова                                             Маринела Динева 
 

 

 

 

  

 

  


