
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 9/21.04.2021 г. 

 

Днес, 21.04.2021 г., от 17:45 часа се проведе заседание на обществения съвет към  

СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново. 

На събранието присъстваха  шест членове на Обществения съвет. Налице е кворум и 

Съветът може да взема решения.  

Присъства директорът Ангел Янчев. Протоколът се води от Янка Ангелова, технически 

сътрудник. 

Заседанието бе открито от председателя госпожа Теодора Филева.  

Председателят предложи следния дневен ред: 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на СУ "Вела Благоева" към 31.03.2021 г. 

 2. Одобряване на Стратегия за развитие на СУ „Вела Благоева“ – гр. Велико Търново 

за  2021/2025 г. 

 3. Избор на учебници и учебни помагала по учебен предмет родинознание  за I клас за 

учебната 2021/2022 година 

 Общественият съвет гласува: за – 6 гласа, против – 0 гласа, въздържал се – 0 гласа. 

Общественият съвет реши: Приема предложения дневен ред. 

          По т. 1. от дневния ред директорът Ангел Янчев запозна Обществения съвет с 

разпределението на бюджета по дейности. 

          Ангел Янчев: В обяснителната записка направихме съпоставка на разходите с 

предходната година.  

- Плащанията за персонала са се увеличили с 15,93%; 

- Разходите за материали са намалели с 30,99%; 

- Разходите за вода, горива и ел. енергия са се увеличили с 13,56%; 

- При разходите за външни услуги увеличението е с 11,54 %; 

- Разходите за ДМА са се увеличили с 106,53%. 

 По т.2. от дневния ред: 

    Ангел Янчев: СУ „ Вела Благоева“ пази своя облик и традиция на едно от добрите 

училища във Велико Търново, в което се обучават деца и ученици от подготвителна група до 

ХІІ клас. То осъществява едносменен режим и целодневна организация на учебния процес. 

Постигането на качествен образователен процес е основна цел, която се реализира с помощта 

на висококвалифицирани педагози, които успешно прилагат на практика новостите в 

образованието. С цел постигане на изискванията за създаване на приобщаващо образование 

и среда, училището има сформиран екипи с активното участие на педагогически съветник, 

ресурсни учители, логопед и психолог, които обективно оценяват и оказват помощ и 

подкрепа, не само на учениците със специални потребности, но и на всички останали. 

Училището работи в тясно сътрудничество с училищното настоятелство и Обществения 

съвет. Традиционно училището участва в разработването и реализацията на национални и 

международни проекти, както и в национални програми.  

Към настоящия момент в СУ „Вела Благоева” се обучават 664 деца и ученици, които са 

разпределени в 30 паралелки и една подготвителна група, а максималният капацитет на 

сградата е 750 деца и ученици, разпределени в 33 паралелки и една подготвителна група. 

         Общественият съвет гласува: за – 6 гласа, против – 0 гласа, въздържал се – 0 гласа. 



 

 

 

         Общественият съвет реши: Приема Стратегия за развитие на СУ „Вела Благоева“ – гр. 

Велико Търново  за 2021/2025 г. 

По т.3. от дневния ред: 

Янка Ангелова: По учебен предмет родинознание, учителите избраха да работят по 

учебниците на издателство „Булвест“ 2000. 

Теодора Филева: Общественият съвет подкрепя избора направен от учителите 

Поради изчерпване на дневния ред в 18:50 часа събранието бе закрито. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                   Протоколчик, 

ТЕОДОРА ФИЛЕВА         Янка Ангелова 

 


