
                 21. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 
 

                             

Вх. № 1-663/16.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от учредително заседание на обществения съвет, състояло се на 15.12.2022 г. 

 

Днес, 15.12.2022 г., се състоя заседание на Обществения съвет към училището.  

 

На заседанието присъстваха 7 членове, съгласно присъствен списък (Приложение 1).  

На заседанието присъстваха и г-жа Мая Ангелова, директор на училището и г-жа 

Светослава Димитрова, заместник-директор по учебната дейност.  

 Заседанието се счита за редовно.  

 

Г-жа Ангелова предложи следния дневен ред: 

1. Избор на председател и секретар на обществения съвет. 

2. Училищен и държавен план-прием. 

3. Други.  

 

Предложението беше подложено на гласуване.  

Гласували: 7; За:  7; Въздържали се: 0;  Против: 0 

 

Директорът поздрави членовете с добре дошли пристъпи към изпълнение на 

дневния ред на заседанието.  

По първа точка от дневния ред г-жа Ангелова обяви, че всеки от членовете 

може да предложи себе си за председател или секретар или да предложи други членове. 

Председателят на Обществения съвет представлява обществения съвет и организира и 

ръководи дейността му; свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи 

заседанията на обществения съвет; удостоверява с подпис протоколите от заседанията 

на обществения съвет. Секретарят не е задължителна роля в обществения съвет, но г-жа 

Ангелова препоръча да бъде избрано лице, което да съставя протоколите от 

проведените заседания на Съвета, както и на член, който подпомага работата на 

председателя.  

Тя помоли членовете на съвета да направят своите предложения.   

Г-н Ивайло Иванов предложи себе си за председател на Обществения съвет. Той 

заяви, че има юридическо образование и би се справил с ролята на председател на 

обществения съвет. Не постъпиха други предложения.  

 

Предложението беше подложено на гласуване.  

Гласували: 7; За:  7; Въздържали се: 0;  Против: 0 

 

Г-жа Славка Асенова предложи себе си за секретар на Обществения съвет. Тя 

заяви, че е готова да подпомага дейността на Обществения съвет в позицията на негов 



секретар/лице, което съставя протоколите от заседанията на Съвета. Не постъпиха 

други предложения. 

 

Предложението беше подложено на гласуване.  

Гласували: 7; За:  7; Въздържали се: 0;  Против: 0 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Ангелова информира членовете на 

Обществения съвет за решението на педагогическия съвет относно училищния и 

държавния план-прием за учебната 2023-2024 година, както следва: 

Училищен план-прием: 

 три паралелки с максимален брой ученици във всяка – 22.  

Г-жа Ангелова обяви, че това е капацитетът на физическата среда в училището и за по-

голям брой паралелки не са налице обективни условия. 

Държавен план-прием за учебната: 

 една паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на 

испански език; 

Балообразуване: 2*НВО-БЕЛ+2*НВО-МАТ+1*БЕЛ+1*МАТ 

 една паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на 

английски език; 

Балообразуване: 2*НВО-БЕЛ+2*НВО-МАТ+1*БЕЛ+1*МАТ 

Г-жа Ангелова попита родителите дали искат да коментират предложението за 

училищен и държавен план-прием. Не постъпиха коментари и въпроси.  

 

Предложението беше предложено за съгласуване.   

Гласували: 7; За:  7; Въздържали се: 0;  Против: 0 

 

По трета точка от дневния ред г-жа Ангелова покани членовете на 

Обществения въпрос да зададат своите въпроси. Не постъпиха запитвания. Директорът 

пожела на членовете на обществения съвет добро настроение за предстоящите 

празници.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

За председател на обществения съвет към 21. СУ „Христо Ботев“ е избран Ивайло 

Иванов. 

За секретар на обществения съвет към 21. СУ „Христо Ботев“ е избрана Славка 

Асенова.  

Съгласува училищния и държавния план-прием.  

 

 

Лице, съставило протокола: Славка Асенова                                                                                

 

 

Председател: Ивайло Иванов  

 

 


