
  

 

ОТЧЕТ 

за дейността на Oбществения съвет към СУ „ Вела Благоева”,   

гр. Велико Търново за учебната 2019/2020 година 

 

 

 

 На 10.12.2019 г., бе избран нов Обществен съвет към СУ „Вела Благоева“ гр. 

Велико Търново, утвърден със Заповед на директора № 967-371/11.12.2019 г. и 

осъществяващ своята дейност с мандат от 21 декември 2019 г. до 20 декември 2022 г. 

 

 В състава на Обществения съвет са включени: 

Председател:  Теодора Димитрова Филева, представител на Община Велико Търново 

и членове: 

1. Анна Котларова, родител; 

2. Десислава Енева, родител; 

3. Христина Лазарова, родител; 

4. Валентина Гавраилова, родител; 

5. Светлана Брайнова, родител; 

6. Ферад Ферад, родител; 

7. Маргарита Стефанова, родител; 

8. Дияна Братоева, родител 

 Резервните членове на Обществения съвет са: 

1. Десислава Цветанова, родител; 

2. Бонка Кайнантидис, родител; 

3. Иван Букев, родител. 

 

 Общественият съвет е активен партньор в дейността на училището. 

 За учебната 2019/2020 година са проведени три заседания на Обществения съвет 

към СУ „Вела Благоева“, на които: 

✓ Се запознахме и съгласувахме размера и изразходването на преходния 

остатък на училището за финансовата 2019 година. 

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

Велико Търново за финансовата 2020 година, за чието изпълнение г-н Ангел Янчев – 

директор на СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново, на всяко тримесечие запознава 

Обществения съвет. 

✓ Съгласувахме план – приема на ученици в първи, пети и осми клас. 



✓ Запознахме се и съгласувахме учебните планове на паралелките, както и 

избраните от учителите познавателни книжки, учебници и учебни помагала за 

съответния клас за учебната 2020/2021 година. 

✓ Обсъдихме храненето на децата от подготвителната група и учениците от 

първи и четвърти клас.  

✓ Изготвихме становище до председателя на Великотърновския общински 

съвет за присъждане на награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ в категорията 

„Колектив на годината“ на Община Велико Търново. 

✓ Подкрепихме решението на ръководството, всички учебни часове, учебни 

дейности и консултации да се извършват чрез синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда, за две от паралелките за определен период от време. 

Вярваме, че и през следващата учебна година Общественият съвет към СУ „Вела 

Благоева“ ще продължи да подпомага дейността на училището и съдейства за неговото 

равитие. 

  

 

 

 

 

ТЕОДОРА ФИЛЕВА, /п/ 

Председател на обществения съвет  

към СУ „Вела Благоева”, гр. В. Търново 

 

 


