
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН МАНЧОВ” - ПЛОВДИВ 

гр. Пловдив; пк 4001; ул. „Чемшир“ № 11; тел: 032/ 64 30 14 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 

ПЛОВДИВ 

 

ПРОТОКОЛ 

Пловдив, 23.10.2020 г. 

 

Днес, 23.10.2020 г., във връзка с чл. 265, ал.1 от ЗПУО и чл.18 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата се проведе събрание на новоучредения Обществен съвет към ОУ „Драган 

Манчов“-Пловдив. Заседанието се проведе онлайн чрез Meet връзка. Присъстваха 6 от 9 

9-те члена, утвърдени на учредителното събрание от 15.10.2020. На събранието 

присъстваха г-жа Милена Христова – гл. експерт в отдел „Образование“ в община 

Пловдив, определена за представител на финансиращия орган община Пловдив в 

състава на Обществения съвет на ОУ „Драган Манчов“ /Заповед №19ОА – 

2355/27.09.2019 г. на Кмета на община Пловдив/, Марина Трендафилова, Красимир 

Куцаров, Лиляна Младенова, Вера Железарова и Трифон Василев. Протоколът води 

Георги Анастасов – заместник-директор по учебната дейност в училището. 

Заседанието се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Запознаване с бюджета на ОУ "Драган Манчов" 

 

Госпожа Десислава Стаменова, директор на училището, приветства присъстващите 

родители, след което счетоводителката - госпожа Марчела Вягова, запозна членовете на 

Обществения съвет с бюджета на ОУ „Драган Манчов“ от януари до септември 2020 

година и разходването на средствата за съответния период. 

 

2. Избор на председател на Обществения съвет 

     Марина Трендафилова предложи Трифон Василев за председател на новоучредения 

Обществен съвет, след което се взе следното  

                                                              РЕШЕНИЕ 

С пълно единодушие Трифон Василев бе избран за председател на новоучредения 

Обществен съвет на ОУ „Драган Манчов“. 



3. Разни 

 

      Госпожа Десислава Стаменова, директор на училището, призова членовете на 

Обществения съвет за идеи и препоръки във връзка с предстоящото изработване на 

стратегията на ОУ „Драган Манчов“ за периода 2021-2024 година. Вера Железарова 

изрази убеждението си, че трябва да се наблегне на първокласниците с цел – да се 

възпитава у тях порив към знания. Красимир Куцаров застъпи тезата за по-изразен 

граждански аспект на образованието във вид на изнесени уроци, свързани с историята 

на Пловдив, представяне на децата на наближаващите празници, както и инициативи, 

свързани с екологията. Трифон Василев добави, че подобни събития биха могли да се 

показват чрез снимков материал и плакати и предложи родители да представят своите 

професии на децата в специални уроци, разбира се – ако ситуацията с развитието на 

COVID-19 позволява това. Лиляна Младенова изрази тезата, че трябва повече 

допълнителни занимания и индивидуална работа с деца със затруднения. След края на 

дискусията г-жа Стаменова – директор на училището, закри първото за учебната година 

заседание на новоучредения Обществен съвет. 

 

…………………………………. 

Георги Анастасов 

Протоколист на събранието на Обществения съвет 

 

 


