
  

ОТЧЕТ 

за дейността на Oбществения съвет към 

СУ „ Вела Благоева” гр. Велико Търново  

 

 

 В изпълнение на чл. 265, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и 

чл.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата на 20.12.2016 г., бе създаден Обществен съвет към СУ „Вела 

Благоева“ гр. Велико Търново, утвърден със Заповед на директора №2193-389/22.12.2016 г. и 

осъществяващ своята дейност с мандат от 21 декември 2016 г. до 20 декември 2019 г. 

 

 В състава на Обществения съвет са включени: 

Председател:  Христо Тодоров Найденов, родител, 

и членове: 

1. Теодора Димитрова Филева, представител на Община Велико Търново, 

2. Даниела Любомирова Йорданова, родител, 

3. Светла Славчева Иванова, родител, 

4. Милена Любенова Кюрчева, родител, 

5. Венцислава Иванова Златева, родител, 

6. Звезделина Христова Христова, родител, 

7. Венета Димитрова Стефанова, родител, 

8. Елеонора Филипова Михова, родител. 

 

 Резервните членове на Обществения съвет са: 

1. Емил Енчев Райков, родител; 

2. Адриана Илиева Найденова, родител; 

3. Анелия Кирилова  Петрова-Иванова, родител. 

 

 През месец март 2019 г. г-жа Елеонора Михова и г-жа Венцислава Златева напуснаха 

и съставът на Обществения съвет бе променен. На тяхно място са поканени г-жа Адриана 

Найденова  и госпожа Анелия Петрова.  

 През целия мандат Общественият съвет е активен партньор в дейността на 

училището. 

 Проведени са шестнайсет заседания на Обществения съвет към СУ „Вела Благоева“, 

на които: 

✓ Се запознавахме и съгласувахме размера и изразходването на преходния остатък на 

училището за всяка финансова година. 

✓ Одобрявахме проекто – бюджета и бюджета на СУ „Вела Благоева“ гр. Велико 

Търново за всяка година, с чието изпълнение г-н Ангел Янчев – директор на СУ „Вела 

Благоева“, гр. Велико Търново, запознава Обществения съвет на всяко тримесечие. 

✓ Приехме Етичния кодекс на училището; 

✓ Запознахме се с Училищната програма по гражданско и патриотично образование; 



✓ Съгласувахме план – приема на ученици в първи и пети клас, учебните планове на 

паралелките, както и избраните от учителите учебници и учебни помагала за съответния 

клас. 

✓ Изготвяхме становища до председателя на Великотърновския общински съвет за 

присъждане на награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ за учител на годината в 

прогимназиален етап и в категорията „Колектив на годината“ на Община Велико Търново. 

✓ Подкрепихме участието на училището в НП „Иновации в действие“, Модул 1:  

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни 

училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“. Програма за обмен 

на иновационни практики – споделяне на опит на място между училищата.  

 

Вярваме, че с работата си Общественият съвет към СУ „Вела Благоева“ подпомогна 

дейността на училището и съдейства за неговото равитие. 

  

 

 

 

 

ХРИСТО НАЙДЕНОВ, /п/ 

председател на Обществения съвет  

към СУ „Вела Благоева“, Велико Търново 


