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П Р О Т О К О Л
от проведено заседание на общ ествения съвет към СУ „И* Й овков“

на 02.03.2021 г.

Днес, 02.03.2021 г., от 12:00 часа във ВУ, Конферентната зала на СУ „Йордан 
Йовков“ в изпълнение на чл.267, ал. 1 от Закона предучилищното и училищното 
образование, се проведе заседание на обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ гр. 
Кърджали.

На заседанието присъстваха членове на обществения съвет: Первин Кязим 
Ахмед, Анна-Катерина Вълчева, Милена Георгиева Терзийска, Гюлхан Реджеб Али,
Гюляй Сейдахмед Мехмед, Надежда Иванова Николова, Юлиян Стоянов Кехайов, 
Катерина Георгиева Никова.

Гост на заседанието бе Ст. Георгиев -  ЗДУД към СУ „Й. Йовков“.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва:
1. Одобряване на проект на Стратегия за развитие на СУ ”Й. Йовков“, гр. 

Кърджали за периода от 2020 до 2024 година.
2. Съгласуване на предложение за доставка на учебници и учебни комплекти в СУ 

„Й. Йовков“ за учебната 2021 -2022 година.
3. Разни.

Дневният ред беше гласуван и приет с 8/ осем/ гласа „ЗА“.
Ст. Георгиев -  ЗДУД представи проекта на Стратегия за развитие на СУ ”Й. Йовков“, 
гр. Кърджали за периода от 2020 до 2024 година, който беше предварително 
предоставен на членовете на Обществения съвет за запознаване.

По т. 1 от дневния ред не постъпиха изказвания и мнения по проекта.
След проведеното гласуване за одобряване на стратегията за развитието на СУ 

„Й. Йовков“, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ 8 /осем/.
Брой гласове „против -  нула /0/
Брой гласове „въздържал се“ -  нула /0/
По т. 2 от дневния ред Ст. Георгиев представи списъка за доставка на учебници 
и учебни комплекти за учебната 2021 -2022 година.
Не постъпиха въпроси и разискване по т. 2.
След проведеното гласуване за съгласуване списъка за доставка на учебници и 
учебни комплекти, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ 8 /осем/.
Брой гласове „против -  нула /0/
Брой гласове „въздържал се“ -  нула /0/

По т. 3 не постъпиха въпроси и изказвания.
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На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 
СУ „Й. Йовков“ взе следните решения:

1. Одобрява проекта на Стратегия за развитие на СУ „Й. Йовков“.
2. Съгласува списъка за доставка на учебници и учебни комплекти в СУ „Й. 

Йовков“ за учебната 2021 -2022 година.

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

Протоколчик,
Фанка Иванова

Председател на Обществен съвет,
Анна- Катерина Вълчева


