
Вх.№ ОС-02-640    /14.01.2022 г. 

П Р О Т О К О Л №  

От проведено събрание на Обществен съвет към 
СУ „ Константин Величков „ 

 
  На 13.01.2022  г. , в 17,30 ч. се проведе онлайн- събрание на  членове на Обществения 

съвет към СУ „Константин Величков“ за провеждане на  заседание на Обществения 

съвет към училището. 

  Присъстват : 

1. Диана Райчева – директор на СУ „ Константин Величков“ 

2. Мария Раднева – представител на родителите 

3. Кремена Карамихайлова - представител на родителите 

4. Стоянка Пеевска - представител на родителите 

  На осн.чл.10,ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата, за удостоверяване на 

присъствието беше изготвен присъствен списък, приложен към настоящия протокол. 

  На осн. Чл.22 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата заседанието е редовно, тъй 

като присъстват повече от ½ от членовете на съвета. 

   Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение на ПС за държавния план-прием за 2022/2023 учебна година.  

2. Финансов отчет за изминалата финансова 2021 година. 

3. Приемане решение на ПС за иновативно училище да бъде СУ „Константин 

Величков“ за 4 години от учебната 2022-2023 година.. 

  По т.1 от дневния ред г-жа Д.Райчева представи решението на ПС за държавния план-

прием за 2022/2023 в следния ред: 

1 клас – три паралелки 

- Монтесори-БЕЛ,АЕ 

- БЕЛ, Математика, Изобразително изкуство 

- БЕЛ, хореография 

5 клас –  

- Математика ,  хореогафия , БЕЛ,ЧП 

- АЕ,математика,БЕЛ,ЧП 



8 клас –  

- Природни науки с Биология и здравно образование с разширено изучаване на  

английски език. 

Балообразуването е удвояване на резултата от оценка по НВО БЕЛ и НВО 

Математика; оценки от свидетелството за основно образование по БЗО и ХООС 

Профилиращи предмети – Биология, Химия, БЕЛ 

       Гласували: 

         За  - 3 (три) гласа 

         Против – няма 

         Въздържали се – няма 

 

  По т.2 от дневния ред г-жа Керемедчиева представи отчет за финансовата година 2021 

г. 

     Гласували: 

     За  - 3 (три) гласа 

      Против – няма 

      Въздържали се – няма 

  

По т.3 се обсъди решението  за иновативно училище за четири години от учебната 

2022/2023 година и се представи от Мария Чобанова - ЗДУД и се гласува:  

 

     Гласували: 

     За  - 3 (три) гласа 

      Против – няма 

      Въздържали се – няма 

 

   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

   Председател:   …………х………… 

                             Мария Раднева 

   

   Протоколирал:  …………х………….. 

                      Марина Керемедчиева 

 

Гр.Пловдив 

13.01.2022 г. 



 

 

 

 

 

  

 


