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ПРОТОКОЛ 
04.12.2020 г.

Днес, 04.12.2020 г., от 12.00 часа във виртуалната Конферентна зала на СУ 
„Йордан Йовков" се проведе извънредно заседание на обществения съвет към СУ 
„Йордан Йовков“ гр. Кърджали.

На дистанционното заседание присъстваха: Первин Кязим Ахмед, Анна- 
Катерина Вълчева, Милена Георгиева Терзийска, Гюлхан Реджеб Али, Гюляй 
Сейдахмед Мехмед, Надежда Иванова Николова, Юлиян Стоянов Кехайов, Катерина 
Георгиева Никова.
Гости на заседанието са г-жа Л. Чаушева-ЗДУД и г-н Ст. Георгиев -  ЗДУД към СУ „Й. 
Йовков“.

Госпожа Анна-Катерина Вълчева -  председател на Обществения съвет към СУ 
„Йордан Йовков“ запозна присъстващите с дневния ред на заседанието, а именно:

1. Запознаване с предстоящия ремонт на отоплителната и електрическата
инсталация, и кризисната ситуация възникнала в СУ Й. Йовков“

2. Разни.
Дневният ред беше гласуван и приет с 8/ осем/ гласа „ЗА“.
Пот.1 от дневния ред ЗДУД Л. Чаушева запозна членовете на Обществения 

съвет с възникналата ситуация с отоплителната система в училище, с докладите до 
Община Кърджали, до началника на РУО и председателя на ОКЩ по здравеопазване.
Госпожа Чаушева обобщи, че до настоящия момент е почистено котелното помещение 
от авариралите котли, а по отоплителната инсталация не са предприети действия от 
страна на Община Кърджали. Липсва информация за договори и сроковете за 
ремонтните дейности.

Милена Терзийска -  член на Обществения съвет предложи да се инициира среща 
с председателя на Народното събрания- Цвета Караянчева за съдействие.

След разисквания по т. 1 от дневния ред на заседанието членовете на 
Обществения съвет гласуваха предложението на г-жа М. Терзийска. Получиха се 
следните резултати:

Брой гласове „За“ 8 /осем/.
Брой гласове „против -  нула /0/
Брой гласове „въздържал се“ -  нула /0/

По т.2 от дневния ред, няма поставени въпроси.
На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към СУ 

„Й. Йовков “ взе следното решение:

1. Да се осъществи среща с Председателя на Народното събрание -  Цвета
Караянчева.

Председател на ОС:..
/Анна- К< ггчева/
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ДО ДИРЕКТОРА ........““ “..........— ......
НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”
ГР. КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Становище на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков"- 
Кърджали и деклариране съгласие за участие на учениците, които ще бъдат 
приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година в нов Проект за иновации 
„ Иновативни училища “ за 4 учебни години.

ГОСПОЖО КЮПРЮДЖИЕВА,

Общественият съвет се запозна с предложената от Вас Иновация „Екологично 
предприемачество“ на СУ „Йордан Йовков" .
Считаме че с така предложената иновация ще се постигнат поставените цели:

1. Иновация „Екологично предприемачество“ ще допринесе за реализиране на 
Стратегията за развитие на училището.

2. Утвърждаване на СУ „Й.Йовков“ като съвременно училище за предприемачи 
в региона.

3. Училището разполага с необходимата материална база и ресурси за 
изпълнение на иновацията.

4. Въвеждане на иновация в Раздел В на учебния план, за ученици от 8 клас за 
учебната 2021 -  2022 година:

5. Използване на модерна образователна среда, внедряване на нови методи на 
преподаване.

6. Представяне на различни работещи модели на екологичното 
предприемачество в българската образователна система

7. Идентифициране на потенциални партньори и заинтересовани страни, 
привлечени за каузата.

На база гореизложеното Общественият съвет дава своето положително 
становище и съгласие за участие на учениците, които ще бъдат приети в VIII 
клас през учебната 2021/2022 година в нов Проект за иновации „Иновативни 
училища“ за 4учебни години.

Приложение: Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ,
АННА КАТЕРИНА ВЕЛИНОВА - ВЪЛЧЕВА
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ПРОТОКОЛ № 4
за проведено заседание на обществения съвет към СУ„Иордан Йовков “

Днес, 19.01.2021 г. , в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, се проведе дистанционно заседание на 
обществения съвет към СУ „И. Йовков “

На събранието присъстваха 8 (осем) членове на обществения съвет и 
и г-н Ст. Георгиев -  ЗДУД в СУ „Й. Йовков“.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 
обществения съвет дневен ред, както следва:

1. Запознаване с Иновация „Екологично предприемачество“ на СУ „Й.Йовков“ 
и деклариране съгласие/несъглацие за участие на учениците, които ще бъдат 
приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година в нов Проект за 
иновации „Иновативни училища“ за 4 учебни години.

2. Разни.
По т. 1 от дневния ред, ЗДУД г-н Ст. Георгиев запозна членовете на 

Обществения съвет с Иновация „Екологично предприемачество“ на СУ „Й.Йовков“ 
Не постъпиха изказвания и мнения и мнения по иновацията.

Проведено бе гласуване за деклариране съгласие за участие на учениците, 
които ще бъдат приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година в новия Проект 
за иновации „Иновативни училища“ за 4 учебни години. :

Брой гласове „за“- седем (8)
Брой гласове „против“- нула (0)
Брой гласове „въздържал се“ -  нула (0)

По т.2 от дневния ред, няма поставени въпроси.

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 
СУ „Й. Йовков “ взе следното решение:

Дава своето положително становище и съгласие за участие на учениците, 
които ще бъдат приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година в новия Проект 
за иновации „Иновативни училища“ за 4 учебни години.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ „Й. 
Йовков“ се закри.

,J.A
ПРОТОКОЛ ЧИКс

Ф. КАХЧИЕВА
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