
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.01.2021 г., от 18,00 часа сс проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски” гр. Карлово в електронна среда в Teams. Присъстваха: г-н Николай 
Дойчинов, г-жа Евгения Кирилова, г-жа Севдалина Ръмбъл, г-жа Детелина Иванова, г- 
жа Ирина Балева, г-н Антон Минев, г-жа Станка Ненкова.

Заседанието беше открито от г-н Дойчинов, който поздрави членовете на 
Обществения съвет с новата година и пожела успешна и здрава година и ползотворна 
работа. Беше гласуван дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово за 2020 г.
Докладва: г-жа М. М анчева -  
директор на училището

2. Информация за проблем с държавния план-прием на училището.
Докладва: г-жа М. Манчева — 
директор на училището

3. Информация за предстоящото честване на патронния празник на училището и на
148 години от обесването на Васил Левски в условията на COVID -19.

Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор па училището

Г-н Дойчинов припомни, че отчета за изпълнението па бюджета е изпратен 
предварително на всички членове на Обществения съвет и е публикуван на сайта на 
училището и даде думата на г-жа Манчева за допълване на информацията.

Г-жа М анчева направи отчет на бюджета. Фактът, че част от времето учениците 
се обучаваха в електронна среда е подпомогнал бюджета, защото разходите за 
дезинфектанти и почистващи препарати са изключително големи. Наложени са 
определени мерки за ограничаване на някои разходи. В края на годината училището 
няма неразплатени задължения. Средствата в преходния остатък са целевите средства 
по проектите, които предстои да сс реализират и средствата за декемврийските заплати. 
Т.е. г-жа М анчева няма предложение за разпределение на преходния остатък, защото 
реално няма какво да бъде разпределяно.

Въпроси към изнесената от директора информация не постъпиха и със 7 гласа 
„за”, „против” -  няма, „въздържали се” -  няма, Общественият съвет

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнението на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово
за 2020 г.

Срок: 13.01.2021 г.
Отг. II. Дойчинов

По втора точка от дневния ред г-н Дойчинов даде думата отново на г-жа 
Манчева, която информира за проблем, какъвто съществуваше и предходните две 
години, но беше разрешавай успешно. Става въпрос за становището на МОН прием в 
паралелки с профил „Чужди езици” да се осъществява само в езиковите гимназии. 
Въпреки всички усилия, тази година МОН не прави компромис и педагогическият 
съвет е принуден да направи алтернативно предложение -  вместо профил „Чужди 
езици”, учениците могат да се обучават в профил „Икономическо развитие”.



Предложението на ПС е за учебната 2021/2022 година да бъде обявен държавен прием 
на ученици, както следва:

След завършено основно образование в три паралелки е профили
• Икономическо развитие
• Софтуерни и хардуерни науки 

Пр нродни науки
Срок: 15.01.2021 г.
Отг. Директорът

2.Обучението в паралелките да се провежда по училищен учебен план, изготвен 
по рамковия учебен план, както следва:
• За профил „Икономическо развитие“ съгласно чл.12, ал.2, т.З от Наредба № 4 
от 30 ноември 2015 г. за учебния план ( приложение № 2) -  рамков учебен план за 
профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 
„М атематически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или 
„Природни науки“ ;
• За профил „Природни науки“ съгласно чл.12, ал.2, т.З от Наредба № 4 от 30 
ноември 2015 г. за учебния план ( приложение № 3) -  рамков учебен план за 
профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 
„М атематически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или 
„Природни науки“;
• За профил „Софтуерни и хардуерни науки“ съгласно чл.12, ал.2, т.З от 
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план ( приложение №  3) -  рамков учебен 
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 
„М атематически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или 
„Природни науки“ .

Срок: уч. 2021/2022 г.

Отг. Директорът

3. И в трите паралелки интензивно изучаваният чужд език да бъде Английски 
език.

Срок: уч. 2021/2022 г.
Отг. Директорът

4. Балът за прием и в трите паралелки да се образува от удвоените оценки по БЕЛ и 
математика от НВО и годишните оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за 
завършено основно образование.

Срок: м. септември 2021 г. 
Отг. Директорът

5. Паралелките да бъдат с численост 26 ученици, без разделение на момичета и 
момчета.

Срок: 15.01.2021 г.
Отг. Директорът

6. Определя профилиращи предмети съгласно Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за 
профилираната подготовка, както следва:
• За профил „Икономическо развитие“ съгласно чл.2, ал.З и ал.7, т.4 -  
География и икономика и Английски език;



За профил „Природни науки“ съгласно чл.2, ал.З и ал.7, т.8 -  Биология и
здравно образование, Химия и опазване на околната среда;
• За профил „Софтуерни и хардуерни науки“ съгласно чл.2, ал.З и ал.7, т.5 - 
Информатика, Информационни технологии.

Във връзка с необходимостта от замяна на профил „Чужди езици“ Ви 
информирам, че избрахме профил „Икономическо развитие“, защото учебният план 
при желание от страна на учениците може да се изготви така, че разликата да бъде само 
в единия профилиращ предмет - в профил „Чужди езици“ като профилиращ предмет в 
XI и XII клас се изучава български език и литература, а в профил „Икономическо 
развитие“ -  география и икономика, а български език и литература ще се изучава в 
разширена подготовка, за да могат учениците да се подготвят за ДЗИ. Т.е. по 
отношение на изучаването на два чужди езика учениците няма да бъдат ощетени. В 
същото време ще имат възможност за по-голям избор на учебен предмет за втори ДЗИ, 
защото, освен двата чужди езика, ще могат да избират и география и икономика.

Г-жа Кирилова каза, че винаги интересът към профил „Чужди езици“ е бил най- 
голям и в този профил се обучават мотивирани ученици, които постъпват с висок бал и 
постигат високи резултати при завършването на средно образование. Трябва да 
продължим да търсим варианти за възвръщане на този профил.

По т.З г-жа М анчева запозна Обществения съвет с програмата за честване на 
патронния празник на училището и 148 години от обесването на Васил Левски. Тя каза, 
че тази година и изявите ще бъдат различни или поне съобразени с епидемичната 
обстановка. Предвидени са изложба на ученически рисунки (реална и виртуална), 
литературна вечер, на която ще бъдат представени най-добрите лични творби на 
учениците, уроци по родолюбие. Няма да има спектакъл, но ще бъде заснета филмова 
импресия, която ще бъде публикувана в социалните мрежи. За всички ученици, 
участващи в различните изяви ще бъдат подсигурени награди. Ще се направи всичко 
възможно, въпреки пандемията, да се спази традицията, градена през годините.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,50 часа.

Срок: учебната 2020/2021 г 
Отг. Директорът
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Председател:
(II .  Дойчино


