
ПРОТОКОЛ 

№ 1 / 21.10.2019 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

 

Днес 21.10.2019 г. от 19.00 час, в Актова зала на ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна се 

проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. Раковски“, при следния дневен 

ред: 

1. Избор на Председател, Зам. Председател; 

2. Уточняване на каналите за работа; 

3. Други. 

На събранието присъстваха всичките единадесет родителя избрани за постоянни и 

резервни членове на съвета. Списъка с имената им е неразделна част от настоящия протокол. 

На събранието присъстваха още и г-н Димитър Димитров – директор на ОУ „Г. С. Раковски“ 

– Варна, г-жа Светлана Иванова – представител на Община Варна, г-жа Соня Въчинска – 

досегашен председател на Обществения съвет, г-жа Женя Велчева - заместник-директор АСД, 

г-жа Вяра Дукова - заместник-директор УД, главните учители Адриана Трифонова, Светлана 

Михайлова и Тодорка Тодорова. 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Пенкова Иванова, а за водещ на 

първото заседание беше предложена и избрана г-жа Валентина Маркова. 

Дневния ред беше единодушно приет. 

 

По т. 1: 

Г-жа Соня Въчинска предложи за Председател на Общото събрание г-жа Валентина 

Маркова от Технически университет – Варна. Според г-жа Въчинска Председателя на ОС 

трябва да е инициативен, добронамерен, компетентен и гъвкав и трябва да помага за работата 

на училището. Доц. Маркова е отговорен родител и много добър специалист в областта на 

Информационните Технологии. Г-жа Въчиска е убедена, че г-жа Маркова ще допринесе за 

развитие на училището и утвърждаването му на едно от призовите места в града и общината.  

Г-жа Искра Стоянова каза, че също би могла да бъда председател, но няма против и това 

да е г-жа Маркова.  

Г-жа Въчинска предложи на г-жа Стоянова да бъде Зам.-председател на ОС, за да помага 

на председателя в работата му и ако се налага дори да го замества. 

Нямаше други предложения и след гласуване доц. Валентина Маркова бе избрана 

единодушно за Председател на ОС, а г-жа Искра Стоянова за Зам. Председател на ОС на ОУ 

„Г. С. Раковски“ с мандат до 2022 г. 

 

По т. 2: 

Г-жа В. Маркова предложи на членовете на обществения съвет да се ползват 

съвременните средства за комуникация – електронна поща и вайбър-група с членовете на 

съвета, като пое инициативата да я създаде. Така членовете на Обществения съвет ще се 

запознават с направените предложения бързо и лесно, ще могат да дават предложения и 

коментари без да се изисква физическото им присъствие. В групата мога да са включени и 

резервните членове, за да бъдат в течение с дейността на обществения съвет. След изготвяне 



на протокол подписването и съхраняването му ще е в канцеларията на ОУ „Г. С. Раковски“, за 

запазване на досегашната добра практика.  

 

По т. 3: 

 Всички членове на Обществения съвет подписаха декларации, съгл. Чл.5 на Правилника 

за създаването, устройството и дейността на обществения съвет на основно училище „Георги 

Сава Раковски“ град Варна. 

 Доц. Маркова благодари на всички за гласуваното доверие.  

 Г-н Д. Димитров предложи на ОС да обсъдят промени в ученическите униформи. 

Г-жа В. Маркова сподели, че има какво да се желае от фирмата-изпълнител на униформи  

по отношение на  размер, кройка и качество на  платовете. 

Взето беше решение да се проведе среща с управитела на фирмата- изпълнител на 

униформи. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, първото събрание на новия Обществен съвет с мандат 

до 2022 г. към ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик: …………………… 

/В. Иванова/ 

 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова/ 

 

  



СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ ОУ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ – гр. ВАРНА 

Избрани на 21.10.2019 г. 

 

№ Име, презиме и фамилия 

Родител на 

ученик от 

……. клас 

Избор 

Председател/ 

Член 

GSM 

телефон 
E-mail ПОДПИС 

1. 
Валентина Илиева 
Маркова 

6 г и 1 б Председател 0878 148 136 valliq@abv.bg 
 

2. 
Искра Величкова 
Стоянова 

3 г 
Зам.-

председател 
0898 633 091 iskrast@mail.bg 

 

3. 
Венета Пенкова 
Иванова 

6 д и 1 Член 0887 349 716 venovini78@gmail.com 
 

4. 
Мария Миткова 
Йорданова 

2 д Член 0899 906 737 mushence@gmail.com 
 

5. 
Гергана Добринова 
Александрова 

2 г Член 0878 363 511 
gergana.dobrinova@g

mail.bg 

 

6. 
Габриела Владкова 
Цветкова 

1 б Член 0898 937 678 gabrantula@icroud.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. 
Деница Климентова 
Саръиванова 

5 г 
Член/ 

Резерва 
0897 032 545 deklst21@gmail.com 

 

2. 
Петър Иванов 
Иванов 

4 а 
Член/ 

Резерва 
0899 103 888 i_petar@mail.bg 

 

3. 
Иван Веселинов 
Добричков 

1 в 
Член/ 

Резерва 
0896 131 121 ivdobrichkov@abv.bg 

 

4. 
Елена Каменова 
Начева-Кючукова 

2 а 
Член/ 

Резерва 
0899 718 034 nacheva@gmail.com 

 

5. 

Теодора 
Казанджиева 
Иванова 

4 д 
Член/ 

Резерва 
0888 664 741 tedykaz@gmail.com 

 

 



ПРОТОКОЛ 

№ 2 / 11.02.2020 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 11.02.2020 г. от 18.00 час, в стая ПГ  на ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна се проведе 

заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. Раковски“, при следния дневен ред: 

1. Мерки срещу „Агресията сред учениците“ 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова 

Отсъстващи: Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

По т. 1: 

 Беше проведена дискусия относно търсене на  механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация  и  преодоляване на проблемното поведение на част от  учениците. 

Обсъдени бяха редица примери в различни класове, свързани със системно нарушаване на 

дисциплината от ученици.  

Г-жа Искра Стоянова представи какви са законовите ограничения за голяма част от 

предложените от членовете на ОС мерки и санкции за непристойно и недопустимо поведение 

в училище. 

Обществения съвет се обедини около идеята да се насочат усилия и ресурси в посока 

стимулиране на децата с отлични успехи и добро поведение. Например да се  поставят плакати 

във всеки клас на детето с най-добър резултат , постижение или пример за дадения месец. 

Могат  да биват награждавани с няколко дни без домашно или с “ имунитет “ от изпитване за 

седмица или.в час на класа да се провеждат такива запитвания към самите деца относно това , 

какво поощрение би ги мотивирало. 

Взето бе решение да се предложи на ръководството на ОУ „Г. С. Раковски“ и 

педагогически съвет да се обмислят конкретни мерки за стимулиране на децата с отлични 

резултати и добро поведение.  

По т. 2: 

Г-жа В. Маркова предложи на да бъде създадена електронна поща os.ourakovski@abv.bg 

за връзка на родители с членове на обществения съвет. На този емайл всеки родител може да  

прави предложения, свързани с учебния процес или да сигнализира за проблеми.  

Поради изчерпване на дневния ред, първото събрание на новия Обществен съвет с мандат 

до 2022 г. към ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/В. Иванова/ 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

mailto:os.ourakovski@abv.bg


ПРОТОКОЛ 

№ 3 / 23.03.2020 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 23.03.2020 г. от 18.00 час се проведе виртуално заседание на Обществения Съвет 

(ОС) към ОУ „Г. С. Раковски“, при следния дневен ред: 

1. Училищен план – прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021г. 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

По т. 1: 

 Всички членове на съвета се запознаха с представения  училищния план- прием за първи 

клас общо 96 ученика ( разпределени в 4 паралелки) и за пети клас общо 174 ученика 

(разпределени в 6 паралелки).  

Членове на съвета изразиха мнение, че така направения план прием напълно 

удовлетворява нуждите на учениците и възможностите на училището с оглед двусменния 

режим на обучение. 

Обществения съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна одобри предложението за 

разпределяне на целодневното обучение ,както следва: 

• 1-ви клас - 3 сборни групи, общо 84 ученици; 

• 2-ри клас – 2 сборна група, общо 56 ученици; 

• 3-ти клас – 1 сборна група до  20 ученици; 

• 4-ти клас – нито една група. 

 

По т. 2: 

С оглед на сложната епидемиологична обстановка с COVID-19 г-жа В. Маркова 

предложи  до възстановяване на учебния процес в присъствена форма, всички срещи на 

обществения съвет да бъдат единствено в дистанционна форма, като се използват платформите 

за виртуални срещи . 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/В. Иванова/ 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

 



ПРОТОКОЛ 

№ 4 / 01.09.2020 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 01.09.2020 г.  се проведе виртуално заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ 

„Г. С. Раковски“, при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на училищен учебен план за  1-ви клас; 

2. Обсъждане на училищен учебен план за  2-ри клас; 

3. Обсъждане на училищен учебен план за  3-ти клас; 

4. Обсъждане на училищен учебен план за  4-ти клас; 

5. Обсъждане на училищен учебен план за 5-ти клас; 

6. Обсъждане на училищен учебен план за 6-ти клас; 

7.   Обсъждане на училищен учебен план за 7-ти клас; 

8. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

 

След проведена дискусия по т.1 до т.7 членовете на ОС стигнаха до следното 

заключение: 

Броя на часовете във всички учебни планове е съобразен с нормативните документи за 

съответния клас, желанията и нуждите на учениците. Членовете на съвета нямат право да 

коригират броя на часовете, защото те са съобразени с държавните стандарти. 

Всички членове на съвета изразиха съгласие с предложените учебни планове.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/В. Иванова/ 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

 



ПРОТОКОЛ 

№ 05/ 13.11.2020 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 13.11.2020 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Преминаване към дистанционно обучение в електронна среда на ученици от първи до 

четвърти клас за учебната 2020/2021г. 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

Обществения съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна се запозна с аргументите на 

ръководството за преминаване към дистанционно обучение в електронна среда на учениците 

от първи до четвърти клас за срок от 16.11.2020г до 20.11.2020г (включително).  

Членовете на ОС към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна  одобряват предложението, което 

смятат за уместо с оглед осигуряване на безопасно и качествено провеждане на учебния процес 

за учениците от I до IV клас. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 



ПРОТОКОЛ 

№ 07/ 19.11.2020 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 19.11.2020 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Преминаване към дистанционно обучение в електронна среда на ученици пети клас за 

учебната 2020/2021г. 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

Обществения съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна се запозна с аргументите на 

ръководството за преминаване към обучение в електронна среда за учениците от V - VII клас 

от 23.11.2020г. до 30.11.2020г., включително. За същия период възстановяване на учебния 

процес за I - IV клас, като групите за целодневна организация няма да функционират и 

временно ще се преустанови и обедното хранене. 

Членовете на ОС към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна изразиха своята загриженост и 

притеснение, свързани с големия брой заболелите учители и учителите с положителен PCR 

тест.  

ОС взеха следните решения: 

✓ Одобряват всички предложени с оглед осигуряване на безопасно и качествено 

провеждане на учебния процес.  

✓ Да предложат на Ръководството на ОУ „Г. С. Раковски“ да преразгледат 

разпределяне на целодневното обучение и да предвидят една сборна група за деца 

от 3-ти клас. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 



ПРОТОКОЛ 

№ 07/ 11.03.2021 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 11.03.2021 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Избор на учебници и учебни помагала за първи, втори, пети и шести  клас за учебната 

2021/2022г. 

2. Училищен план – прием в първи и пети клас за учебната 2021/2022г. 

3. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

По точка 1: Обществения съвет се запозна с предоставения списък с избрани учебници 

и учебни помагала за първи, трети и седми клас за учебната 2021/2022г. 

Членовете на ОС подкрепят направените от съответните преподаватели предложения за 

избор на учебници и учебни помагала за първи, трети и седми клас за учебната 2021/ 

По точка 2: Обществения съвет  разгледа училищния план- прием за първи клас. 

Членовете на ОС приеха, че план приема за първи клас (120 ученика, разпределени в 5 

паралелки)  и за пети клас (140 ученика, разпределени в 5 паралелки) е реалистичен и напълно 

удовлетворява нуждите на учениците и възможностите на училището с оглед двусменния 

режим на обучение. 

Обществения съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна одобрява предложението за 

разпределяне на целодневното обучение ,както следва: 

• 1-ви клас - 4 сборни групи, общо 110 ученици; 

• 2-ри клас – 2 сборни групи, общо 56 ученици; 

• 4-ти клас – нито една група. 

След дискусия относно разпределение на сборните групи за целодневно обучение, с 

оглед на по-добрата самоподготовка на децата от 3 клас , членовете на ОС смятам, че е 

необходимо да има една сборна група за 3-ти клас, както в предходните учебни години. 

ОС все решение да предложи на Ръководството на ОУ „Г. С. Раковски“ да преразгледат 

разпределяне на целодневното обучение и да предвидят една сборна група за деца от 3-ти клас. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 



ПРОТОКОЛ 

№ 08 / 22.03.2021 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 22.03.2021 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Бюджет на  основно училище „Г. С. Раковски“ за 2021г. 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

Обществения съвет се запозна с проектобюджета на  ОУ „Г. С. Раковски“ за 2021г. 

Предвидените разходи са целесъобразни и съгласувани със съответната нормативна 

уредба. 

Обществения съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна  одобрява проектобюджета за 

2021 г.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

 



ПРОТОКОЛ 

№ 09 / 14.04.2021 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 14.04.2021 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Избор на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за първи клас за учебната 

2021/2022г. 

2. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

 Обществения съвет се запозна с мотивите за избор на учебни комплекти по учебен 

предмет родинознание за първи клас за учебната 2021/2022г. на комисията, назначена със 

заповед на Директора РД09-858/09.04.2021. 

Считаме, че комисията аргументите са основателни и приемаме направения от комисията 

избор на учебни комплекти. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

 



ПРОТОКОЛ 

№ 10 / 27.04.2021 г. 

От заседание на Обществен съвет към ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна 

 

Днес 27.04.2021 г. се проведе заседание на Обществения Съвет (ОС) към ОУ „Г. С. 

Раковски“  в електронна среда, при следния дневен ред: 

1. Стратегия за развитие на основно училище „Георги Сава Раковски“ ( 2021-2025) 

8. Други. 

Присъстващи: Валентина Маркова, Искра Стоянова, Венета Иванова, Габриела Цветкова, 

Мария  Йорданова, Гергана  Александрова 

 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Венета Иванова 

Дневния ред беше единодушно приет. 

 Обществения съвет подкрепя усилията в посока определяне на стратегически цели и 

задачи за развитие на училището в следващите четири години. 

 Настоящата стратегия представя основните приоритети в развитието на училищното 

образование и определя конкретните цели, задачи, приоритетни области и очаквани резултати. 

 Приветстваме идеята в центъра на обучението да бъде ученикът с неговите 

потребности, интереси, психически и личности особености. За постигане на този резултат 

трябва да има добра координация и взаимодейстие между родители, учители и училищно 

ръководство. 

Важен акцент в стратегията е ефективното внедряване на информационните и 

комуникационни технологии в учебния процес. 

Подкрепяме изцяло така предложената стратегия. Вярваме, че тя обхваща всички аспекти 

от образователния процес, които са предпоставка за формиране на личности с висока 

общообразователна подготовка и поведение, способни за ефективна реализация в обществото. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществен съвет към ОУ „Г. С. 

Раковски“ – гр. Варна бе закрито. 

 

Протоколчик: …………………… 

/ Венета Иванова / 

 

Председател на ОС: …………………… 

/доц. д-р В. Маркова 

 


