
 

ОТЧЕТ 

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

гр. Велико Търново за учебната 2020/2021 година 

 

През месец декември  2020 г. съставът на Обществения съвет бе променен. Госпожа 

Десислава Цветанова зае мястото на Маргарита Стефанова, тъй като тя вече не е 

родител на ученик от СУ „Вела Благоева“. 

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

които: 

✓ Съгласувахме с неизразходваните средствата от преходния остатък на 

училището към 2019 година, определени за патронния празник, да бъде закупена 

професионална почистваща машина и консумативи. 

✓ Обсъдихме храненето на децата от подготвителната група и учениците от 

първи и четвърти клас.  

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

Велико Търново за финансовата 2021 година, за чието изпълнение г-н Ангел Янчев – 

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

Обществения съвет. 

✓ Съгласувахме преходния остатък от 2020 година в размер на17 269,45 лв. 

да бъде разходван както следва: 

- 5 524,09 лв. за разходи за месец декември 2020 г.; 

- 11 745,36 лв. за ремонт на санитарни възли.  

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

✓ Подкрепихме изготвянето на проект за кандидатстване за предоставяне на 

средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт за 2021 година. 

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

избраните от учителите познавателни книжки, учебници и учебни помагала за 

съответния клас за учебната 2021/2022 година. 

✓ Одобрихме Стратегията за развитие на СУ „Вела Благоева“ за 2021/2025 

година. 

✓ Подкрепихме решението на ръководството, всички учебни часове, учебни 

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

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

✓ Изготвихме становище до председателя на Великотърновския общински 

съвет за удостояване на старши учител Даниела Солакова с награда „Св. Патриарх 

Евтимий Търновски“ за учител на годината в средна образователна степен. 

И през следващата учебна година Общественият съвет ще бъде активен 

партньор в дейността на училището. 

 

 

ТЕОДОРА ФИЛЕВА, /п/ 

Председател на обществения съвет  

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


