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or npoBeAeno ct6paHlre

3a [r3JrbqBaue Ha rrpegcraBr.ITeJrrr Ha poAureJr]rre
o6ulecrnenlrfl cbBer nrrvr HY ,Oreq flaucufi", rp. IlasapAlrcrrK

B

[uec, 07.122022 r., a 18.00 qaca,

B r{3[bnHeHr{e Ha rut.266,an2 or 3axouaga
yr{rzfluulHoro
u
o6pasonauue, ce npoBeAe m6pauue Ha
Ha BcrKa napaJrenra or HY ,,Oreq flar4cvrit", rp. flasap4xux.

rpeAyrrr.rrurqHoro
[peAcraBrareJruTe

Ha cr6paulrero npprcbcrBaxa:
1. 22 npeawaBI,ITeJII,r Ha poAr.rreJrr.rre c [paBo Ha rnac. Bcuqxu npr{cbcrBarqu Ha
ct6pauuero poAr4TeJru ca perurcrpupaHr{ B np}rcbcrBeHufl crrucbK, xofiro e
HepaSAeJrHa qacT

or

HacToflrrlr4fl rrporoKoJr.

2. .{uura Tau.resa - AHpeKTop na HY ,,Qreq llaucviroo,
3. Anocrol Tpuvron - rpeAceAarel na OC.
4. fpos4eua 9amroea - TexHr,rqecKo Jrr{ue ua OC.

rp. IlasapANurc.

Ct6paHuere [porerre no [peABapr{TeJrHo o6gnesug or Ar{pexTopa Ha HY ,,Oreu
flauct4ito', rp, llasap4xuK AHeBeH peA, KaKTo cneABa:
Ze6op ua 4 npegcraBlrreJrri Ha porr4Tenr.rre 3a peAoBHr.r qJreHoBe na o6ulecrBeHrzrr
cbBer rr,lr HY ,,Oreq llavtcuit", rp. fla:apAxurc.
2. I4:6op na 4 pe:epBHH rrneHoBe Ha o6ulecrseuur cbBer xr,n,t HV,,Oreq l7'dttctir",
rp. fla:apAx<ux.
1.

flo r. 1 or AHesHuq peA, ce caMorrper,no)r(Hxa

cJreAHr{Te npeAc'raBrzreJrri Ha

poAr,rrenuTe s o6uecr BeHr.Ifl. crL,Ber :

1.

2.
3.
4.

Xpucro 'l'o4opon Muruen;
l{nerouupa AraHacosa Anpouuena;
/{uuurrp Aureros Cnacoa;
Etvturl'us Kpacunrrapoea Morroea.

Cle4 nponeAeHoro npsxo rnacyBaHe 3a BceKr.r orAeneH
H

anp aB e H rrre [peAn o r( eukt fl., Ra:uAV Lar vre

llue, up*nnae,

J\b uo

rro pera

Ha

Epofi roflyqeHu rJracoBe

SanruJrrrfl Ha

KaHAnAaTa

Pel:

,,,3A,,
1

Xpncro To,qopos Mnrues

22

2.

I-[nerorvnapa A'rasacona Anpouueoa

22

J.

Anuurup Aureros Cnacoe
ENalErrlfl Kpacurrrupona Morrosa

22

4.

-

KaHAr.rAar
qux
p
n o ny
a c ile ilHvrfl. 6 o fi rl aco n e :

Bt,: ocHosa
o6rlecreeuuq

Ceoo

22

or rJracyBaHero, 3a npeAcTaBHTeIrlr Ha poAlrTerr4Te B
Karo peAoBHH qJreHoBe ffirvr HY,,Oreq flaucr4i4oo, rp. Ilasapaxr.rx ca

Ha pe3yJlrarrrre

c:L,Ber

,rfIpoTuB(o 1BT,3AT,pXa,'I

uz6pauu'.

crp. I

1.

Xpucro 'fo4opon Muuen;

2, I-{nerouupa AraHacona Anpouuena;
3. flnuurtp AHreros Cnacoe;
4. Extulus, Kpacunrupoea Molrosa.
flo r. 2 or

AHenHHTI peA,

ce

caMonpe4rro)Ktrxa cnenHr4Te npeAcraBprle,rrlr Ha

poAr.rreJrl4Te 3a pe3epBHrr r{JreHoBe ua o6ulecrBeHu-a cbBer:

L Tous C'roiiuena flexauoaa;
2. Vltrusu L{nerauon lleHqes;
3. flersp feopruen 3rnxon;
4. Bu;r.f,Ha [euxoea Maraxuena.
Cle4 nponeAeHoro npsKo rnacyBaHe 3a Bcer(H orAeneH

KaHAr4Aar, r<aryf:a1arvre

noJryLruxa cJreIIHa-q 6poii uacone:

LIue, upe:nue,

J\} no
peA:

{auuruq

Epofi roJryqeH[ rJracoBe

Ha

KAHAI{AATA
,,3A,,

I

Ions CroftqeBa flexauoea

)

Llr,us:e

I-\n erau

,rtIpoTLIB'(

,rBL3ArplI(aJI

Ce66

22

on fleu.{es

22

a

J.

Ilemp feopraen 3snxoe

22

4.

Burssa .{eurona MaraKuesa

22

Bs:

ocHosa Ha pe3ynrarrrre or rJracyBaHero, 3a pe3epBHr.r qneHoBe ua o6ulecrBeHrrfl
cT,Ber xrna HY ,,Oreq flat4cvir", rp. I1a-:ap4xlrK ca uz6pauu:
1. Tonq Crofiqesa flercaHona;

2" Yltrusv L{nerauon fleuuen;

3. ller-np feopruen 3xnxon;
4. Butrsua /{euxona Maraxuesa.

Cleg u:ueplBaHe Ha AHeBHr,r, peA, ct6pauuero Ha poAr4TeJrr4Te 3a rr3rrr,rrBaHe Ha
npeAcraBl,rreJtv u pe3epBHH rrJreHoge e o6rqecrneHn, cisBer KbM yr{r4nr4ilIe I{Y ,,Oreq
f7ar4cvit", rp" fla:aplxlrK ce 3aKpH.

flporoxorunx.
onpeAerreH ct,c 3anoBe

(/<
4{rnl110.12.2019 r.:

I po:4eHa Muxafilosa Ha,rr(oea

[lrurca Tauqena
dupercmop uct

zp. II,

crp.2
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or [poBeAeHo

3aceAaHrre 3a u:l6op Ha rrpeAceAareJr Ha odrqec-rneuuq cr,Ber Kr,M

HY o,Orerl flalrcufioo, rp. fla:lapAxr.rm
/{uec, 09.12.2022

r. , B 18.00 .raca, s HY ,,Oreq flaucuit", rp. flasapa}r(HK ce

rrpoBeAe 3aceAaHr4e na OC rcr,ru HY,,Oreq

llaucwit", rp. Ilasap4xuax.

Ha crOpanlrero ilpucbcrBaxa:

1. I]nerorunpa Aranacona Aepouuena - r{reH ua o6uecrBeH cr,Ber;
2. Xpncro To4opoe Muruee - LrJreH ua o6rqecrBeH cbBer;
3. fluuursp Cnacoe - rrJreH Ha o6rqecrBeH cbBer;
4. Et.r,uilus Mo.ruosa - LrJreH ua o6uecrBeH cr,Ber;
5. fluuxa f'aH.reea - /Ir4peKrop na HY ,,Oreq I\aucvir", rp. fla:aplx<nx;
6. fpos4eua tla,r:r,xoea - TexHr4r{ecKo nr{qe na OC.
Orcr,crea r-)r(a TarqHa Xeresa - qJreH Ha OC, [peAcraBuTen Ha O6quHa
I1a:apgrxux, nopaAa cryxre6eu

aHra)r(r4 MeHT.

Cr6panuero rporelre ro [peABapr4TenHo o6.sseuus
flar4cr4it", rp. flasap4)r(r4K AHeBeH peA, r(aKTo cneABa:

l.

o't ltupeKTopa Ha HV ,,Oreq

I4:6op Ha fipelceAaren ua o6rqecrBeHz.s cbBer xr,u HY ,,Oreq llaucuiz", rp.
IIa:ap4>xrar.

[Io r.

I or 4Hennllfl

peA, ce caMonpeAJrox]rxa cneAHrrre r{JreHoBe ua o6ulecrBeHr.rt

c'bBeT:

l.

2.

Xpacro To4opon Murrles
L[nerourapa Arauacoea Aapouueaa

C:ieg nponeAeHoro ilpsKo rnacyBaHe 3a Bcexu orAeneH KaHAr4Aar Pe,qa HA
6pofi uacos
Nb no
llvre, uperuue, QavruJrrrfl Ha
Epofi rtoflyqeHu rJracoBe
KAHAI,IAATA
Pel:
,,3A,,
,rlpoTuBt'
,rBL3Abp)I(aJI
HanpaBeHr4Te rrpeAnoxeHt4fl., KaHAr,rAarr,rre floJryquxa cJIeAHr.rfl

cet'
1

XprEcro Togopon Muures

1

2.

I-{eerouupa A'ranacosa Anpouraena

4

J

Br,s ocHosa Ha pe3ynrarr{Te or rnacyBaHero, 3a npeAceAareJr Ha o6rqecrneuux
cr,Ber xrna HY,,Oreq flaucui.t", rp. llasapa)r(r4K e us6paua:

l.

I]nerourapa AraHacona Anpouuena,

CreA rzsqep[BaHe Ha AHeBHr4q peA, 3aceAaHr4ero na o6ruecrBeHurr
,,Oreq flaucuit", rp. lla":apa)KzK ce 3aKpr4.
fluHrca T
dupercmop
ep. lr,

HY

c:L,Ber

xsv HY

flpororcon.rrax,
'e119110.12.2019
orpeAeneH cbc 3arroFeA
r.:
fpos.4eua Muxafirona ! .T,KOBa

crp.

1
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HA 3ACEAAHI4E HA OEIUECTBEH CbBE'f

KbM Hy ,,orEII rlAmcwir" - fp. tIA3ApAxHK
AHEBEH PEA:
,{nec, 12.10.2022 roA. or 17.30 q. ce flpoBeAe oruafin 3aceAaHr,re na O6rqecrneuu.f,
cbBer xrrra HY o,Orerr flavtcr4i4", rpaa llasapAxr.rK rrpr{ cJreAHr{, AHeBeH peA.

1.

2.

Or.rer Ha r43rrbJrHeur.re Ha 6rcANem sa 9 rdece.rue;
Or.rer ua OC sa y.re6uara202l12022 r. u Orqer Ha Ar.rpeKropa
crparerrrf,ra sa yue6u na 2021 12022 r.;

3a r.r3rbJrHeHr,re Ha

Ha sacelaulrero rrplrcbcrBaxa:
llpe.uce4aren : A. Tpu.mon
r{renose:
1.

Anrer MarrEuon - qJreH ua o6ulecrBeH cbBer K6M yqurlr4lllero

2.XanaAraHacosa - qJreH ua o6uectBeu cbBer KbM yrrurlarllero
3. Bacra Ctouqena - qileu ua o6ulectneH cbBer KbM ytILIJII{IIIero
flprEcrcrnar u:
TaH.reua - Ar.[peKTop na HY ,,Oreq flaLtcttilt", rp.
Bacuma Eo6ena - crreroBoAurer
fpos4eua 9zurrxona- TexHr.rqecKo nr{ue

flunra

Orcrcrsar:

flasapAxur

1

feprana Ta6arona no yBilKr{TerHr{ upuqutu.Vlua KBopyM

3a B3r{MaHe Ha perueHr.rs.

llo r. 1 or AHeBHr4s peA cqeroBoAr,rreJrsr Ha yr{r.urr.rrqero r-xa Bacunxa Eo6esa 3arro3Ha
rureHoBere ua OC B 3aceAaHuero c Or.rer Ha ra3nbJrHeHae na 6roAxera za 9 Meceque ua2022
r.
flocraseuu Bbrrpoc[ na o6crx.(aHe

-

HsMa.

flpe,qce,qateJrflT Ha OC npe1noxr.r Aa ce rJracyBa rr 3arruure 3a lrporoKoJla:

fracynarua:4
3a 4
flporun: uxua
Brs4rpxaa ce: HsMa

llo r. 2 ot AuesHLIfl peA r-u TpuunoB rrpeAcraBu Otqer na OC sa yue6uara202ll2022
r. Iocuoxa Tan.rena 3alo3Ha OC c Otqer 3a r,r3nbJrHeHr{e Ha Crparerurra ga y.re6nara
202112Q22 r.

flocraneuu Bb[pocra ua o6crxAaHe
Ilpe4ce4areJrrr Ha OC upe4no)Ku

-

la

HflMa
oe rJracyBa lr 3auurue 3a fiporoKoJra:

ltacyuwtu:4
3a:4
flporun: nxua
Bm.qrpNa.u cer HfiMa
O6ulecrneurrs ctBer xrivr HY,,Orerl flaueuit" rp44 llasapAxlrK pernu :
1. Crmacyna orrrer sa 6roANer 2022 r. sa 9 ueceuue;
2. flpueua Orqer na OC sa y.re6uara202l12022 r. n Or.rer Ha Ar{peKropa 3a r{3rbJrHeur,re
Ha crpareryrflra3a yue6uara 202112022 r.

Cupanxara rro I43IrbJIHeHLIe Ha 6roAxer 9 Naece.{Ee sa2022 r. uo r. 1 or [P , nporoKoJr Ha
na OC u fo4uueH orrrer ua OC tl Orrer Ha Ar,rpeKTopa 3a us[bJrHeHr,re Ha
crparerllara sa yue6uara2021l2022 r. Aa 6'b6ar rry6nrarynauu sa caitta Ha yquJtrruero.

3aceAaul,Iero

I4srorBraJr:

fposeeHa tlaltt<oBa
TexuuqecKo nr,Iue ua O

Auocron Tpu
Ilpedcedamen

IN

,,
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HA 3ACEAAHI4E HA OEIIIECTBEH CbBET
KLM Hy ,,C)TEU TIAHCI{IZ" _ I-p. IIA3APA]I(LIK

AHEBEH PEI:
I

.{Hec. 11.07.2022 r. or 17.30 q. ce rpoBere 3aceraHze Ha o6rqec'rBelrHr cbBer KbM
IY ..Oreu f1aHcufi", rpa;1 fla:apAlr(HK rrpu cnerHlifl ,qHeBeH per,:

I'

OrqeT IIa H']tlr,JrIctIHc Iral 6rcJlltcla 3a Bropo

T'pr4NleceLrH

e sa2022 r.

Ila :ace,lanHero rrpHcr,crBaxa:
Iperlcexare:r : Anoc'ro,rr'lpuuroa

I

L{",reuoae:

l. Arlre,r Ma-uHHos - Lr.'reH ua o6ulecrBeHr4.q cbBer K.bM yrlll,,ruuero;
2. Bacxa CroHueea - qJreu na o6ulec.lBeuhq cr,Ber KbM yLrnnnurero,
3. Xaua l-tpxona - Alauacoea- q,reH na o6ruecrBeHult cT,Ber KT,M yrrHJrHUrero.
Ha :ace4aHuero npucbcrBaxa l{:
1. [uuxa TaHqesa - Anperoop na Hy ."Oreu flancr.lri". rp. fla:apl>rurc;
2. I-poaaeua t{a.,rr,xoea - TexHHrrecKo ,rtuue.

o'rcr.,crsa: I'epraHa Tabaxoea. Ho HMa KBopyNr 3a B3HMaHe Ha peureur.rfl.

IIo r. I 0r gHeeuu, per.iupeKropl,r rra vLrHJ'rHUrero /lrzrrxa']'auqeea AaAe rcrra h
'rotlHa r'trrfopmaqufl 'ta nJIaH H o'rqer
r<rlr 30.06.2022 r. (napar-paQu H rrorraparpa$u) :a
B]'opo rpHN{eceqHe sa 2022 r. /{or,ragsa 3a aKTya[n3auvs. ua 6rcAxera
or rrT,pBocre[eHHa,
PA3TIOPCIHT'C,r - O6UIHHA rIA:APATTHK NO @O A AOTIbIBATIIII CTAHIAPTH.
fl's.iruo

HaHNteHoBaHIre

Bcu.lxo naparpa$

fl,rau

rra

rraparpaQure H rroArrapar.paSnr.e
01

Bcuqrco naparparf 02:

Bol.rKo naparpa$ 05
Bcu,rxo naparpa$ l0
BCLITTK0 BrcA)I(ET
BcH.rxo 6rogxrel no urraH
30.06.2022 r. - 624191 m.

$

KbM
30.06.2022 r.

0r - 00
02-00
05-00

935029
38600
199400
105225
1278251

r0 - 00

ruv 30.06.2022

r.

Orqer

KT,M

30.06.2022 r.
421065
3318,+

98009
7 1933
621191

1278251 JreBa, u3nbJ'rrreHhe KbM

tlreuoBere ua oC I-r3pa3,xa cBoero ,oJrro)I(HTeJ.rHo
craHoBHLIIe 3a LI3rIbJrIHeHHe Ha
jlenerHpaHu, 6ro,lxrer Ha yqHrHUlero KT,M 30.06.2022 r. (nropo
rpunreceune). C,qel
'lano:lllatsaHe c IlpeIBapl'ITeJIHO llOJryqeHara cflpaBKa,
Koqro cT,I:bp]Ka [,rar] H o.r.qer focIIoAHH
I'pnuxon o6o6run. qe cpercrBa'ra or 6o;1rre'ra 3a Blopo rpuMeceqn e sa 2022 r.
ca ,1o6pe
rrnaHHparrH rr H3pa3xoiIBaHH .raKoHoc.so6pa:Ho H uenecbo6pa:rro.

Ap),r'n rz3Ka3Barrur no r. I or .[LreBHHq pen He rrocTLnHxa H TaKa HarrpaBeHH fl, aHatu3
rra r"rraH H olqer 6ro;lNe.r 2022 r, za 2_po 'rpuN,receque Ha
ro/lr4Hara 6e non.rlor(eH
Ha

f_rlaclrBaHe:

f,racyaauu:
3a: 4

llpolun: Hrrra
B's:.qt,pxa_u ce: HrMa

Apy

r

y

u3Ka3BaHufl. He ir ocr:bn r4xa.

o6ruecraerru, cbBer rct,nr HV .,oreu llaucuir',.rpaa I1a:apr)KHK
perr,:
[lpuenra H3nr,r'rHeHae Ha orlrer 6rcANer 3a Bropo rpr.rMeceq,
e sa 2022 ro
npHnoxeHaTa c[paBKa 14 AaBa no,rIo)I(HTenHo c'raHoBHrqe.
Cnpae Kara u Hacro.flrrlg.s
Jla 6t,Iar ny6,rrzxyaaHH Ha caiira Ha yqhJrr.{u{ero.

1.

',

14

]t

.,/

t,lsr.r.'r'

fpo:;1ena LIzur,-rcoaa )
Texun.recxo .rHtlc ua O('

/,,
.t/

t

Anocro.l Tpufron
llpcdt'ct)untt,.,r

,/11
.z' i u'-

\tty'C

:p. lldiilpdtu,uxl

ttu

HV ,,Ontety llaut:trtt,,
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IIPOTOKOI ]b 4120.04.2022 r.
HA 3ACEAAHI,IE HA OEIqECTBEH CbBET
ItbM Hy ,,OTEU TIAI,ICII\" - Ip. IIA3APAXI{K
AHEBEH PE[:

/{uec, 20.04.2022 roA, or 17.30 .r. ce rpoBeAe oulafin 3aceAaHze Ha O6uecrseHu.r
cr,Be'f rcr,,na FIY ,,Oreu flaucufi", lpa4 fla:apAx<ux ttptl cneAHvq AHeBeH peA:
l. 3anosHasaHe c 6rc4xrer2022 roAHHa;
2, Orqer Ha rr3rrc,JtHeHaero ua 6ro4x<era ua HY ,,Oreq flakrckrir", rp. fla:apgxtux
.

sa 1-eo rpr4Mecerir4e :aa2022 roArrHa.
I-la race4anaero npacr,crBaxa:

llpe4ce4arer : Anocror Tpuuxon
LIreHose:

Croaueea - qJreH na o6urecrBeH c:bBer KbM yrrunullero
2. A:e^rel MaruHos - rrJreH sa o6uecrBeH cr,Ber KbM yrruruqero
3. XaHa Aranacosa - qJIeH ua o6rqecrBeH cr,Ber K6M yrrr4n[ruero
1. Bacr<a

Ha saceAaHnero npr4cT,crBar I4:
1. flunxa'lan.reea - Ar.rpeKrop HY ,,Oreq llaucui4"
2. Bacut:rr<a Bo6eea - cqeroBoAr4Ter
2" fpo:4eHa r{a,rrxona - TexHr.rqecxo n}rue

Orctcrsar: feprana Ta6axona, Ho HMa KBopyM

3a B3rrMaHe Ha perxeHur.

llo r. I or AHeeHrI{ peA Ar4peKTop6T Ha yqr4nlrulero r-)Ka flraura
LIrIeHoBere ua OC B 3aceAaHrrero c pa3[peAeJreHrze sa
cfopmupanero Ha 6roArrera.

flocraseHr.r Bbrrpocr4 ua o6crlr4aue

.

TaH.{esa 3arro3Ha

6rolxcer 2022r. u HoBare

MoMeHTr4 rrplz

:

focnoAuH Tprauron vlKa3a MHeHV e, .{e 6rorrxera e 4o6pe rrJraHrrpaH, crra3eHrr
ca rz3ucr(BaHrflTa npu pasnpeleJreHrae [o traparpa$u u uo4uaparpaQu.
Apyru rr3r(a3BaHr{.rr rto r, 1 or 4ueauvfl pe1 He rrocrtrrrrxa pr raKa HalpaBeHr4x 6ro4xcer
2022 r.6e nonro>neH Ha rnacyBaHe:
flpe4ce4areJrflT Ha OC upe4.rro:x<v [a ce rnacyBa

flacysara:

r.r

3arruu]e 3a nporoKona:

4

3a:4
flporun: uxua
Brs4:spx<ar ce:

flo r. 2 or

H.f,Ma

guenHr4q peA Ar4peKTopa Ha yr{r4nuuero ilpeAcraBr flcna I,I TorrHa
raH$opuaqvfl 3a rfuuauconoro cr,croflHrre Ha yqunuulero c n:bJlHoro HaIzMeHoBaHI,Ie Ha
nnaHrrpaHrzre pasxoAu no 6roAxcera (naparpa$u u no4naparpa$u) 3a rllr,pBoro rplrMeceqlre Ha
2022 rot. o6uto 3a yqr4nuulero.

Ilaparpa{u
3altaru

Ha nepcoHana no rpyAoBlr

rrpaBooTHouIeHu fl

Bczqro naparpa6 02
Bcuqro naparpa& 05
Bcu.{xo naparparb 10

$

ll.rau

Or.Ier

01-01

230s09

20ttzt

02-00
05-00

31s80
59820
61570

23773

383479

317031

10 - 00

BCI,IqKO EIOAXET

47t08
4s029

WzxazsaHutr'.

OC c

f-xia flunxa Tau.resa -

ALrpeKTop ua HY ,,Orer.1 llatlcLtir", rpag lla":apAxlrK, 3ano3Ha
usn:sJrHeHaero r{a [JraH H orqer 3a nbpBo rpr4Meceque ua 2022 roA., Karo AaAe rorrHa

uu$opnaaqu.fl

ro

Bcr4rrKr4

naparpa$n.

focuo4uu Tpuurcon : [peAceAaren ua OC I,I3Ka3a MHeHI,Ie, tle raKa Ha[paBeHLI.f, aHaJII{3
Ha nJIaH lI OTqeT 3a IISpBOTO Tpr4MeCeLII{e ua 2022 roA. e sceH I,I e flonyrreHo apryMeHTLIpaHo
o6.scsenv e or ArrpeKTopa.
Apyret II3I(a3BaHr,rs He nocrblrr4xa LI TaI(a HanpaBeHrr r, aHankrc Ha rrJraH 14 orr{er 6ro,qrxer
2022 t'. sa 1-eo rpnMeceqne Ha roAr4Hata 6e [oAJro]r(eH Ha rnacyBaHe. flpe4ceAarenflT na OC
npeAno)nl4 IIa ce 3anr.rue 3a [poToKona:

Ilacyna,tu:
3a:4
flporun: uxua
B:n:4rpxal ce:

H.[Ma

O6uecreeur.rflT cbBer xura HY ,,Oreq llaktckrir", rpag lla:apA)ro.rK petrru:

L flpvt enra pa3npeAeneHr.re Ha 6roA>rer 2022 r. no Aefiuocru.
2. flpuenaa orqer ua 6rc4xer ga 1-so rpr4Mecerir4e ua 2022 roA. Ha HY ,,Oreq
f1avevfr", fla:apgxcrzx.
Cupanrara ro I,I3nr,JIHeHI4e Ha 6roAx<era sa 1-so rpuMecerru e ua2022 r. rro r. 2 r{e 6lsle
uy6lzxynaHa Ha cafira Ha yr{unuulero.

Irlsrorsr.rr:

fporgena rlar
TexHurrecKo tt

a

blaOC

lraun"uuo yqI,uII4[IE ,,orEII tltvlcuit', - rrA3ApAxIrK
yr. ,rKoucraHTrrH Be.rruqrcon" Nb44 I 034 987888
E-mail

:1

30 1222@edu.mon.b g

IIPOTOKOJI J\t 3 I 14.03.2022r.
HA 3ACEAAHI,IE HA OBIIIECTBEH CbBET

KLM Hy,,OTEII IIAIICUIZ" - Ip. IIA3APAXI4K
AHEBEH PE[:
14.03.2022roA. or i7.30.i. ce npoBeAe 3aceAaHr,re na O6ulecrBerrr4s cbBer r(T,M
HY,,Oreq flaucufr" rpa4 fla-:apAlKr4K npr.r cneAHprq AHeBeH peA.
1. llnau-rpueu I Knac u flf sa yue6uara 2022/2023 r.
- 6pofi rIapaJIenKI4 u 6poit yrieHurlu B Tflx; rpa$ur< ua gefiuocu.rre, KpuTepuu,6poil
fUOyI u us1upaerrrl yue6Hra r{acoBe.
2. CsrtacynaHe ns6opa na yue6Huqu, yue6nu KoMrrJreKTr4 r,r rro3HaBareJrHrr KHr{)r(Krr,
HalpaBeH or [eAatorr4qecKr{Te cneqrraJrrrcru :a lll, 1 u 4 xtac.

[uec,

Ha sace4aur4ero rrpuc:r,crBar :
Ilpegce4arel: Anocrol Tpnuxon
t{reHose:
1.

Anren MaruHoe-.rJreu

3.

Xasa frprona- Aranocosa-

Ha o6rqecrnen cr,Ber KbM yrrr4rr.rtuero
2. Bacxa Croaqena-qJreH Ha o6ulecrneu cbBer r<rM yrrunuqero
r{JreH na o6ulecrBe:e,us. cr,Ber K:bM

yrrunr4[Iero

Ha sace4aurrero nprrcr,crBar r{:

1.flunra Tariuena-4r,rpeKTop HY ,,Oreq lIatrcLlfi", rp. fla:ap4>nnx
2.fpo:4eHa r{a-[rxosa-TexHr4qecxo nr{qe
Orcrcrra:fepraHa Ta6axona,uo

r4Ma KBopyM 3a B3uMaHe Ha perxeHr4fl.

flo r.

1. flupexropr,T Ha yqI4nLIUIero 3arro3Ha qJreHoBere na OC c [peAnoxeHa, 3a
rlpeAcrostqLrfl. yqunut\eH TIJIaH-nplreM 3a flf u 1 xlac ua yue6nara 202212023 roauua w
c:brnacHo 3auone4 Np407114.02.2018ro4. Ha Kuera Ha O6uluna lla^:ap4xax 3a
yTB:bplKAaBaHe Ha Cr4CTeMa 3a rrprreM B rrbpBr4 Knac.

llpe4loNeuux or IIC Y.rzrraqeH nnaH-rpueM sa 1 KJrac Ha yue6Hara 202212023
ro4., rpa(fur ua 4eftHocrr{re, Kpr.rrepuu, 6pofi yuenwlu,6poir napanenKr4, 6pofi rpyuu I][O
uus6upaewuyue1uu qacoBe e KaKTo cneABa:
- 3 o6uloo6pasoBarenHr,r napanenKra 1 xlac no 24 yrreHuKa;
-1 rpyna IIf - cueceHa Br,3pacroBo - 5 u 6 roArrrrrHrz Aeua nonyAHeBeH pex(rzM Ha
o1yterme - 25;
- 2 |IIOYA- 27 yueruuxa;
- I4yr{ -3 yve6nra iraca ceAMuqHo.
f-n TpuuroB- npeAceAaren ria OC npeAnoxu rr3AaBaHe Ha rroJroxuTeJrHo craHoBrzue
14 c:brnacyBaHe Ha yql4nlarlrHufl flnaH-nprleM Aa 6rAe ocrulecrBeH e 3 o6qoo6pasonarelHa
rapanenKl4 B yqvnrrIlero sa yue6loara 202212023r. crpafizr na 4eiiHocu4re, Kpr4Tepuu, 6poi.r
yqeHzrlr, 6pofi napaleJrKrr, 6pofi rpynu IIAO n uz6upaerru yue6uu qacoBe.
focno4uu Tpu.rxoe npeAnoxor Aa ce rnacyBa rr 3a[rzrre 3a nporoKona:
f tacyvasru:4
3a:4
flporun: Hxua
Br:4:spxa,r ce: HsMa

flo r. 2 r-u Tpuvron ilpeAnoxu 3a cbrnacyBane or qJreHoBere na OC uz6opa,
or rleAaroruuecKltTe crrequanucrvl, Ha rIo3HaBareJIHI,I KHI,IxKH, yue6nuqu u y.re6uu
KoMrrJreKTu :a yve6nara 202212023 r. ua c6upxa ua Erun 3a KlroqoBr,I KoM[ereHTHocrt4, c
nporoxon [oAnr{caH or rrpe.{ceAaterfl, B rr3rIbJIHeHue Ha 3auoneA Ns P!09-21181 01.02.2022 r.
na Mranucmpa Ha o6pasoeauuero pr Hayxara 3a yrBbpxAaBaHe na rpa{ur na gefiuoc'rv:Te 3a
ocr{rypf,BaHe Ha y.re6nuqu u yre6nn rroMari}Jla sa 6esnrgN,Ie3AHo rIoJI3BaHe or AeIIara I,I
yqeurur.rre u 3anoseA Ns 352101 .03.2022 r. Ha Al4peKropa, KaKro cne.4Ba:
HanpaBeH

II

ogH

aearerrHr{ KHrzxKrzr

2022/2023 r
HauMenosaurre Ha
IIO3HABATEJIHATA KIIIIXKA

sa

ll:garercrno

O6pasonare;ruo

J\}

nafll

Bb3DACTOBA

a

HATIDABJIEHIIE

Brmapcxu e3HK

i

kr

,,Krer Ernrapux" OOr{

,,flpkrflTerf',
T. Bopucosav A. feoprreea

NHTEOATYDA

,,Krer Brnrapua" OO,{

Marelraruxa

2
a

,,Krer Btnrapua" OO,{

OroreH cssr

J

,,fIpktfrTeililoo,

K.Ierosa
,,flpu.flteru'0, H.BI4TaHoBa

H

Irl.Mplpqeea
t4

..Krer Eurapaq" OO.[
,,Krer Ernrapnx" OOI

I4s o6p azuteJrH o r{3rycrB o

,,Krer Brnrapux" OOr{

Mygura

4

Koucrpyupane

5

,ICXHOJIOfTIIl

6

2.

,,flpuxreru",,I{. Mapxona

flf - yqe6Ha202212023 r.

llosHaeareJrHpr KHHxKIT 3a rrerBb

tr{rAareJrcrso

HaunrenonaHue Ha
IIO3HABATCJIHATA KHI{XKA

HATIPABJICHIIE

Burapcrcu e3HK

,,Krer Brnrapnx" OO,{

2

Mareuarura

,,Krer Ernrapux" OO,{

,rflpktflTerfir",
T.Bopucora u A. feoprzeea
,,flpurrern", K. ferona

J

OKoren ceqr

,,Krer Burapux" OO,{

,,flpr'r rreru

4

Myguxa

5

Koucrpyapane

1

Lr

nr4TepaTypa

u

..Kler ErnraPr.Is" OOn
,,Krer Ernrapur" OO,{

crB o

,,Krer Eurapzr" OO,{

", Vl.Mupuesa n
H. B[ranosa
,,flpuxteua", P. Xpnctona
,,Ilpuxrenuoo, H.I-\auen u
KOJIEKTI,IB

TEXHOJIOIHI4

I4zo 6o azure

6

3.
J\}
1

t4

KOJIEKTI'IB

O6pa:onareruo

N}

""flpfisreruoo. P.Xpprcrosa
,,flpurtenu" H. I{anee

JrH

o

rr3 Ky

Y.{e6eu KoMrrJreKT 3a rbpBrr KJrac

HauMenosague

-

yue6ua:ra 202112022 r.

llsAare"rcrso

Ernrapcru e3rrK tr ,,Krer Ermapur"OoA,
JrrrTepaTypa:

o Eyrcnap
'k Y.re6ua rerpaAKa
Ilpe46yrneu

flpra.srerfl", .Il.Maprcona

,,Bymecr 2000"

Aeropcrcu KoJreKTr{B
Mapux lep4xurona,
Cranra Brmona, Anerus
-fl

,,Krer Bs:l;rapurfoooA,
,,Byrnecr 2000*

neplroA

nKosa-

C

ISBN
978-954-18-

t0t4-9

eHraJreB[rtr

Mapux fepAxzrona,
Cranra Brnrona, Aneru-fl

978-9s4-181001-9

-f Hxora-CeHrirJreBr4q

* Yqe6ua rerpaAKa

,,Krer Burapur"OoA,

Byxneu reprroA

,,Eyreecr 2000"

* Y.re6Ha rerpaAKa

,,Krer Burapux"Ool

Cre46yxneu

,,Bylnecr 2000"

I|lIaput lepgxrarora,
Cranra Brmona, Alrenr,rs
-f,

neDuon

1024-8

nrora-CeHraJreBr,rq

Mapux fepAxnxora,
Cranxa BuKona, Auenus
-[IHrosa-CeHraJreBr{rr

2

978-954-t8-

978-954-181025-5

o rluranr<a

,,Krer Etnrapur'oooA,
,,Bynrecr 2000"

*V.re6ua rerpa,qKa

,,Kfier Ernrapul'oooA,
,,Byrnecr 2000"

,,Krer Errlapux'oooA,
,,Bymecr 2000"

*Y.re6Ha

,,Krer Brlrapux"OoA,
,,ByrBecr 2000*
,,Krer BurapuxooooA,
,,Byrnecr 2000*

Mapurua BorAanona
Mapus, Teuuuxona
MapraxHa Bor4auona
Mapux Teunuxona

978-954-18-

rerpaAra ,,Krer Bunrapur"OoA,
Jt& 3
,,Byrnecr 2000*
Pogunouraune
Kner Er.urapwf'OOfi,,
y.re6nurc
,,Byrnecr 2000"
* Y.re6Ha rerpaAKa
Kuer Eurapuf'OO[,,
,,Eynnecr 2000*
[Iro6pasureruo
,,Krer Buraprax"OoA,
rr3KycrBo - yueduluc I4K,,Any6uc"

Mapu.rua BorAanoea
Mapux Teunurona

978-9s4-t8-

Banr flerpona,
Elra.f,uaxtreBakr Lp.
Banx flerpona,
Erlra -flnarr{eBa r,r .rID.
Bucep,{auauor, OrHsu
3anxon, flauuena
Maprona, ,{unanrrp

978-954-t8t638-7
978-954-t8r639-4
978-619-

*Yqe6ua

no MareMarr{xa

4

t02t-7

-fluxosa-CeHrareBr.rq

Mareprarura
yve6uur

qeTeHe

rerpaAKa
no MareMarnna Jtlb I
*Y.re6Ha rerpaAKa
rlo MareMarnna Ns 2

3

978-954-1,0-

Mapnx fepgxrarona,
Cranra Burona, AHerus
-flrucona-CeHrareBil q
Maputna Bor4aHona
Mapun TeMnzroea

IIo
2

Mapzx lep4xr.rxona,
Cranxa Brnxora, Anelus

Ea-nrancrr.r,

978-9s4- 1 8-

t023-l
978-954-18t012-5

1017-0

978-9s4-r81018-7

t0r9-4

21s-048-8

Olra

Xpucrona

Myrurca - yue6nurc

5

,,Krer Brnrapr,rxooooA,
,,Byrnecr 2000"

ErucaeeT'a Br,JruuuouaLlen4oea, fleuxa Map.rena,

978-951-181003-l

Ilass Anrelcxa,'l'eo4opa
Barena-Ea-na6aHclsa
6

Texnoloruu u

,,K[er Eurapux"OoA,

IlpeArrprreMarrecTBo

,,Byrnecr 2000*
@oHAarlus ,,,{Nynurp
A.rufisMrHt Eslrapul"

- yue6nnr

.
An6yrvr ro
Texuororuu

vr

rrpeArrpI,IeMaqecTBa

,,Krer Ernrapux"OoA,
,,Byrnecr 2000*
OosAarlus ,,flxynurp
AqrafieN,rcHr

4.
J\T

10

Eurapzx"

Hxrolafi

l-{arres, feuciueBzl
tr4otora, flourca l{rcuyxoua,
L'lnulss i I a,ranrapxona,
Mar4ane;ra fle:raHeurera,
Opxn4eN {e:ruera

978-954-181 005-7

Hrlro:rzrii i {auen, fer{clseBer
l4ororra, fio.rxa l{rc,lyxora,

978-L)51-t81016-3

Iinrm:rmrr I I arar,rapn"ona,

ar1anela /-{e:rnHeruena,
Opxngea fle.uuera
M

Yqe6en KoMrrJreKr 3a rrerBbprr{ KJrac - yre6Ha 202212023 r.

Haranaenonanue
Er.rrapcrcrr e3rrrc rr

JrrrTeparypa
yue6nurc

I4:gare.rrcrno
,,Krer Btlrapuxoo
OOA,,,Bylnec'r 2000*

Anropcrcu KoJreKTrrB
Mapux fepAx<rxona,
C'tallra []r,lr<ona,

ISBN
978-9s4-1 8-

1372-0

f [ccnrarra IJacurcna"

AHeJmfl fluxoncra-

o Yqe6na rerpaAra
Ns1

Clerrla.lrenu.r

,,Krer Brmap[1"
OOA,,,Byleecr 2000*

Maprax I'eprxruxona.

Crasra Brrrcona.
flecuuua Bacr.r"riena,

978-L)54-181375-1

AHerHq .llnnoncraCeltra,riegN.t

o Yqe6ua rerparKa
N92

o

Y.re6Ha rerparKa

Ile

3

r{lrranxa

,,Krer Eurapuroo
OOA,,,Ey.irrect 2000*

,,Krer E:smapur"
OOA, ,,Eyrnecr 2000"

,,Krer Burapu.f,"

ooA,

Mapux l-ep4>Nullona,
ClraHxa []r,:rrona,
/{cc rrr.rr-ra Bacnrena.
Ar{e.lrfi ,l fln rcixrcna CelrraireBlt.I
Mapl.rr I'ep;rlxxxoea,
Crauxa Br,lrixa,
fiecuuua Bacx.rreea"
Arierufl -fklKoectcaCenralenn.l
M apnr I''ep;lxrnxontr.
Crantca Br,LlxclBa.
fecunHa. Baculera,
Anerus Jlsxoncra-

,,Ey:rnecr 2000"

978-954-181376-8

e78-954-181377 -5

978-954-1 81313-7

Cegralesr.r

o

Yqe6sa rerpaAKa Klsr Brrrapurfl" OOA,
KT,M LIHTAHKA
,,Bylnecr 2000"

2

Mareprarurca

,,Krer Br:rtapux"

y.re6nrarc

ooA,

,,Bylnecr 2000"
o Y-{e6Ha rerpaAKa ,,Krer Brnrapr.xoo
rro MareMaruxa Jtlb I
ooA,
..Bynsecr 2000*
o Y.re6Ha rerpaAKa ,,Krer Eurapux"
rro MareMarlrr<a

o
a

J

J\lb

2

,,Eyrsecr 2000*
Yqe6na rerpaAKa ,,Krer Brffapux"

no MareMarur<a J\b 3

ooA,

Aurruficrcrr

..Bynseffi 2000"
KJIE'I Er.'nrapur
Super Minds

e3rrn -

yue6nurc

CeHl";uteBu't
Mapuarra Eor'4an<lea"

\rtapuN Terrtll.rxona.
IlNo-uusa lrleauona

Mapuaua Borgauona,
Mapux TeuunKona,
BrEoruua ?Inalrosa
Mapnana Eor4anona,

Mapur TeuHrarcona,
Bnoruna IrleaHosa
Mapuana Bor4auona,
Mapur Teuuurona,
Buoruua I4nanona
Antopr.r : Xrp6rpr llyxra,
fiourep fepnrpoc ra 4p.

Antopu: Xrp6rpr flyxra,
fionrep fepnrpoc u,up.
o Super Grammar
IdJI lll' Hr,,rrapux 00rl{
Antopu: Xrp6rpr llyxra,
fionrep fepnrpoc u,qp.
rlonercrr
BuraprEx" Pyrraen Ilenus. l'eopru
\r ,,Krer
ooA,
o6urecrsoro
flrulrrlon
y.Ie6rrrlrc
,.Byrsecr 2000*
o Yqe6na rerpaAKa
,,Krer Eurapnx" Pynrea I leuaH, I'eopru

ooA,

5

(hanxa llrrucoua,
f]ccnnHa Racn.rena,
Anelus flslconcxa-

KJIET Br,:rrapur OOfl
Super Minds

o Y.re6na rerpaAKa

4

ooA,

MayxrN fepg;,xrarora,

rlonexrr

978-954-t 81374-4

978-954-18I 382-9

978-954-l 81386-7

978-954-i 81387-4
978-954-1 81 388-1

978-9s4-344357-4
978-954-344358-1

978-954-344525-7
978-c)54-18
1371)-9

Ilxun,toe

978-954-1 81384-:l

Maxclru Marccr.maon,
flecNclaaa MN,resxona

978-954-1 81 380-5

..Evreecr 2000"
H

,,Krer

Brrrapux"

rrpHpoAaTa

ooA,

y.re6nurc

""Byrsecr 2000*

4

o Y.re6Ha rerpa,4Ka

,,Krer

Burapua" Marca;vr MaxcuivroR,

ooA,

978-e54- I 8-

f {ectrc.rraua N4a.;resxora

I

385-0

,.EylBecr 2000"

,,Krer

Kounrorrpuo

6

Brrlaputo'

MOAeJrrrpaHe

ooA,

y.re6nnrc
o Y.re6Ha rerpaAKa

?IK,,Any6uc"
,,Krer Brnrapux"

llro6parure"rruo

lIK,,Auy6uco'
,,Krer Er.mapux"

ooA,

7

8

9

!.

97ti-619-215383-0

[.

978-61q-21s381-6

fiyurxor:.
I(oxyxapoea, [:).
l{unaarpona. C. Xpl.rcrona
14. fiyurxoa,
tr4.

Koxr-vxapona,

E,.

f{Nmn'rpon a. C.. Xysucr ana

Anle;rora. E. furoiia

6. f{a,vrxuon, Nl.

978-61q^215405-9

[rrxcaserar

978-954-18-

rr3KycTBo

oor,

y.re6nurc

I4K,,Any6rac"

Mysura - yue6nurc

,,Krer
ooA,

t{eHrxosa.

Ivlap,reBa" Barus

Texnororuu u

,,Byrsecr 2000"
,,Krer Burapuxo'

IIpeArrprreMaqecTBo

ooA,

- yue6nux

,,Bylnecr 2000*,
OoHAaq[s: ,,,{xyuurp
A.rufi srvraHr Er.urapzx"

I(xrvynona,

Brrrapux"

l]r,.rqNnclszr*
I

Iesxa

1383-6

Aule:lcxa

Hzt<oLraE

L{aneil"
I'euoBeBa Irlo'roea. flo.lxa

978-954-1 813ti9-8

I:r,vllrruN
lll'utart apxosa, Marl{arl g.'ril

fle;runeruena.

Wptna

He;1e:r.leua

o Au6yu

lluxonafr

978-954-18-

ooA,

[ [auen,

I'euosesa l4orora,

/do.rrca

L37B-2

,,Byrnecr 2000*,

Enlr:rNx
fizuraruaprcoea, Marparre;rar

,,Krer Brnrapur"
(DouAarlr.rs

:,,,{xyunrp

Aq[ftnldant Burapul"

Klo.ryrona,

/{enuueuena.

l4peHa

l-le4el.rena

'/
'/
/
,/
'/

Morr.rnu ra ur6op na yue6nnre KoMrrJreKTlr:
Ocurypxnar cilcreMuocr, rrocJreAoBareJrHocr r.r [pr4eMcrBeHocr r o6yveuuero;
floAuotrlarar ocMlrcrsHero Ha BbrperrrHolpeAMerHr,r r4 MexAy[pe,{MerHr.r Bpb3x[r;
Ctarpxar KoMrIoHeHTIlt, KoI{To ca [peAua:]HaqeHr,r 3a orleHrBaHe flocrr{xe:ansra Ha
fIeHI4II[Te I,IJII,I CaMOOIIeHKaTa LIM;
Ocurypxnar pr crr,rMyJrr,rpar caMocrosreflHoro freHe;
flo46oprt Ha reKcroBere rr H3rroJBBaHr{, esr,rK ca rro.ryo.qfirrlr.r 3a Bb3pacrra Ha
yqeHrarlr,rre;

'/ fpa(fuunr.It guzatrt:r, LIJIIocrparrrBHlr{ Mareptrar il nouurpa(puqecroro rasrrtJrHeHrae
omoBapflT Ha 3aJroxeuoro n ,{OC;
,/ Crorsetctsar Ha cbBpeMeHHr,rre r,r3rrcrBaHr,rr 3a Br,ByaJrHa r,rnQopuaqur t4
KOMyHT{KarIrrf,;

'/ B yre6noro

cbAbpxaHlle r,rMa HaJr[qr{e na 4efinocrv

u

saryaqr.r, [peArronararqu

'/

pa3II,IqHU paBHI,Iqa Ha Mr.rCJreHe - pelpoAyKTr,rBHo r,r TBoprrecKo;
Ocxrypena e Bb3MoxHocr 3a l{3rroJBBar{e Ha pa3Hoo6pasnu MeroAr{ Ia TexHuKr,r [prr
rrpr,rJraraHero Ha yre6urx KoM[JreKT;
Ct.qtpxat c[paBoqeH ar,apar, AoIGJTHI,ITeJIHLI vr [orcH]rreJrHr4 TeKcroBe,

'/

[oArroMaraq[ freHero ]r caMocrorreJrnara pa6ora;
ocurypanat Bb3MoxHocr 3a H3IroJBBaHe B KJracoBe

'/

\/
r'

c

pa3Jrr,rrrHla no3HaBareJrHlr

paBHlrrqa;

Ocurypxrat Bb3MoxHocr 3a r,r3froJBBaue na yre6nuqlrre uplr frenr,rq[
paBHurqe Ha KoMyHr,rKaTrrBHa KoMrreTeHTHocT;
llpuroxulrocr Ha yre6nure KoMrrJreKTlr B JroKanHara Mr.rKpocpeAa.

c

pa3Jruquo

Ipyru r43ra3BaHuq to r. 2 or .qHeBHr4fl peA He rrocrrsrruxa r.r ua6oprr Ha [o3HaBareJrHr4
KHHxrKu3a l1f, y.re6unr\u 14 yue6uu KoMrrJreKTlr za I u 4 xtac, yue6ua 202212023 r.,HarrpaBeH
or neAaroruqecKure crleuprirnuctu 6e rroAnoxeH Ha rnacyBaHe:
llpeAceAareJr.,rr Ha OC upe4:iolnr4 Aa ce rnacyBa r{ 3arruflre 3a nporoKona:

f

:acysatm'.4
3a:4
llpornn: uxna
Br:4rpxa-u ce:

Apyru

HflMa

I43Ka3BaHr4.fl He

rrocbrraxa.

O6uecreeuuq cbBer xru HY,,Oreq llavrctrir", rpa4IlasapAxr.rK peuu:
1 . Wzlasa nonoxuTeJrHo craHoBr4rrle 3a npeAnoxeHLrfl yiltnlalrt\eH rrnaH-npneu or flC.
- 3 o6rqoo6pa3oBarenHa napaJrenKu 1 xlac to24 yqeHprKa;
- I rpyua IIf- cueceHa B63pacroso - 5 a 6 ro4zruHr4 Aerla [ony,qHeBeH pexr{M na o6yveHne 25;

- 2 |UOYA -27 yteuuxa;
- I4Yrl-3 yue6Hu rraca ceAMurrHo;
- rpaQrax ua Aefruocrr.rre rro [prreMa ce ocbruecrB{Ba cbrJracHo 3atroBel Ha MOH.
2. O6rqecrBeHl{flT c:bBer na HY ,,Oreq flaucwia", rp.flasap.uNuK c:brnacyna us6opa
HanpaBeH or neAarorurrecKr.rre cneqIaanucru Ha [o3HaBareJrHH KHHxKH :a flf, yue6uuqu u
yue6nu KoMrIJreKrr4 za 1 u 4 xrrac3a yue6uara 202212023r.na c6npra ua Eruu 3a KJrrorroBr4
KoMlrereHTHocrrz, c nporoKoJr rroAlrrcaH or npe4ceAareJrfl, B pr3rrbJrHeHr4e Ha 3anoseA }lb PA
PA09-2118/ 01 .02.2022 r.ua MuHucrtpa ua o6pa-:onaHr4ero v HayKara 3a yrBbpxAaBaHe Ha
rpa$ux na 4efiuocrr.rre 3a ocprrypflBaHe Ha yue6uuqu u yteluu rroMaraJra :a 6essr,sN4e3AHo
rrorr3BaHe or Aerlara r.r yqeHr4rlr{re u 3anoeeA }lb 352101.03.2022r. Ha Ar.rpeKropa u rqe 6r4e
rz3AaAeHo cTaHoBr,lqe.

l-po:4ena 9a,rrro
Texnuqecxo nuqe
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HATIATHO yrl ITJII,IITIE,, orEII TIAI,IC ull,, - ftA3ApAxtI,IK
yl. ,,KoncraHrrrH Be.rru.rnos" Ilb44 I 034/987 888
E- mail : 130 1222 @edu. mon. b g ; nup ais ij pz@abv,b g
IIPOTOKOJI }lb 2112.01.2022 r.
HA 3ACEAAHI,IE HA OEIIIECTBEH CbBET
KbM Hy ,,OTEU IIAI4CI,IrI" - Ip. [A3ApA]Ifl,IK

ATffiBEH PEA:
,{uec, 12.01.2022 r. or 17.30.r. ce npoBe/Ie onlafiu 3aceAaHue Ha
llavcvir", rpag flasapA)r(r4K rrpu cneAHr.rfl AHeBeH peA:

O6uecrBeHr4q

cr,Ber rcrna I-{Y ,,Oreq

1.

Orqer

Ha I{sIIbrrHeHr{e Ha

6roAxera 3a rrerBbpro rp}rMeceque Ha2021 r.

Ha :acegaurzero rrpucbcrBaxa:

Ilpe4ce4arer: Anocrol Tpuuron
rlrenose:

Auren Malnuon - qJreH ua o6ulecrBeHuq c:bBer KbM yr{unr4qero;
2.Bacxa Crozqega - ruleH ua o6ulecrBeHlrq cbBer KT,M yr{unuulero;
3. Xana ftpxona - AraHocosa - qreH ua o6rqecrBeHr4fl ctBer KbM yqr.rJrr{qero.
1.

Ha saceAasr.{ero rrpuctcrBaxa r4:
1. fluur<a TaHqesa - Ar{peKrop sa HY ,,Oreq
2. fpo:geua r{a,t:rxosa - TexHr4qecKo Jrr.rqe.

Orcrcrsa: fepraua Ta6axona,

flaucuit";

Ho r.rMa KBopyM 3a BprMaHe Ha peureHr4s.

IIo r. I ot Auesutrr, per\ Ar,rpeKTopbr Ha yqr,uruu1ero ,{nura Tauqesa AaEe flcna u
roqua uut[oprrraqfifl 3a IIJTaH r.r orqor rrrrr 31 .12.2021 r. (uaparpaSu u rroAraparpa$u) sa
qerBbproro rpl4Meceque Ha 2021 r. ,{orra.una 3a aKTyaJrr,r3arlufi Ha 6rcANeta or
[bpBocrereHHl,Is pastropeAllten - O6quua flasapAx[K uo OO r,r AorrbJrBarrlu crat4april Lr
ABJrxuMa cyMa or O6rquua flasapINur B pa3Mep na 10719 un. (upexoAeu ocrarbr< or 2019
r.)

Ilr.nno

HaHMeHoBaHr{e Ha
naparpa$rrre rr rroAnaparpaQure
BCI4r{KO naparpatb 01:
Bcu'{Ko naparpaS 02:
BCI4I{KO $ 05

BCIIIIKO IAPA|PAO
llpvto6usaHe Ha AMA

10

llpu4o6unaHe Ha AMA

BCI,ITIKO EIONXET

fhan

KbM

31.12.2021r.

$

Or.rer
31.12.2021r.

01-00
02-00
05-00

848037

8373 1 8

39t95
192477

39195
192477

10-00

115901

11s901

52-0r

835

835

52-19

4124

4r24

1200569

1189850

KbM

Bcu.rro 6rcANer rro nJraH 1200569 ilesa sa 2021 roAr{Ha, r.r3rrtJrueHr.rero KbM
31.12.2021 r. e 1189850 ns. Pasrrarara or 10719 rreBa e HerrpeBeAeu rr Abrrxr,rM rpexoAen
ocrar:6r or 2019 roAraua, c rofito e 3aBI,I[IeH 6rc,qxeta Ha ytII{JILIqero 3a 2020 u2021rol,'
HO He e

rroJlrreH.

9reuosere na OC fi3pagfixa cBoero rroJloro,rreJrHo craHoBr,rtqe ga LI3rIrJIHeHIie Ha
AeJlerrpaurar 6roAxer Ha yqllrmllero rura 31.12.2021 r. (.retntpto rpl,IMecetlt4e). Cneg
3a[o3HaBaHe c rrpeABapr{TeJrHo rroJrrreHaTa crrpaBKa, KoffTo cbA5pxa IIJIaH fi oTtIeT.
IocnoArau Tpuuroa o6o6ulpr, tre cpeAcrBara or 6roAxeta 3a trerBbpro rplrMeceqrre Ha 2021r.
ca go6pe [JraHr,rpaHr,r Ia r,r3pa3xoABaur.r 3aKouocro6pasuo

Apyru

r.r3Ka3BaHr.r.f,

rro

I,I

rleJrgclo6pasno.

r. 1 or AHesHnflper He rrocrbrrr4xaLrraKa HanpaBeHLIfl. anatv3
r. sa 4-To rpr4Meceqr4e Ha ro.qnuata 6e [oAJIo)I(eH Ha

Ha rrJran r.r ort{er 6roAxrer 2021
fnacyBaHe:

ftacyealu:
3a:4
Ilporun: u.airaa
Brr4rpNan ce: H.,IMa

Apyru

H3Ka3BaHr.rq He

rocrbnuxa.

O6Ir1ecreeuu, cbBer xrrra HY ,,Oreq f1arcuri4", rpa4IIasapAxiI,IK pelflu:
1. llpuerraa H3rrbJrHeHr4e Ha orr{er 6roA>xer :a 4 rpuneceqple va 2027 roA., cr,rJlacHo
lpunoxeHara cIIpaBKa u AaBa noJroxr{TeJlHo craHoBr.rule. CrrpanKara r4 Hacro.sur4, nporoKon

ila 6r.lar ny6rurcynaHll

Ha cai,na Ha yqlanllulero.

Irlsrorsr.ur:

fpo:4eua
Texuu.recKo

Anocror T
Ilpedcedamen
HV ,, Omeq

'rupdcrcux

HATIATHO yrIuruIIII E,, orErl TIAI,ICU ir"

- IIA3APAXI,IK

y.rr. o,KoHcraHrr{H Be.nuqrcon'o Nb44 I 034/987888
e-mail: 1301222@edu.mon.bg

TIPOTOKOJI J\&,1 t07 .10.2021 r.
HA 3ACEAAHUE HA OEIIIECTBEH CbBET

KbM Hy ,,orEU tIAlICuft" - rp. IA3ArAXI,IK
AI{EBEH PEA:
,{uec, 07.10.2021 roA. or 17.30.r. ce [poBeAe orurafis saceAaur,re na O6uecrBeHrfi
ctBer rrrr,r HY,,Oteq llalrcvtft", rpaa llaoap,qx[rK trpu cJreAHr,r, AHeBeH peA.

1.

2.

Ot.Iet Ha u3rrbJrHeH[re Ha 6roANera sa 9 uece.rue;
Orrer na OC sa yre6nara2020l2021 r. t,t Ot.{er Ha,qrpeKropa
crparerr.rsra sa yre6u na 202012Q21 r.;

3a r.r3rrbJrHeur.re Ha

Ha gaceAanfiero rrp]rcbcrBaxa:

flpeacelaren: A.Tpuuxoo
rlnenose:
1. Anren Ma.nunor - rrJreu ua o6u1ecrseu cbBer KbM frr,rJrr{ulero
2.)KattaAranacosa - qreH Ha o6qecrserr cbBer KbM yqlrirr,rqero
3. Bacra Ctoz{ena - qreH ua o6qecrBeH cbBer KbM frr,rJrr{rqero

flprcrcrnar u:
,{unra Tan.resa - A}rpeKTop

na

HY,,Oreu [lakrcvrit", rp. flarap.qxur

Bacuma Bo6eea - cqeroBo.ufiTer
fpos4eua rlanrrosa- TexHr,rsecKo Jrr.rqe

A

Orcrcrsar: I
Ieprana Ta6arosa ro yBaxilTerHr4 rtpt,t.lu:au,VIua KBopyM

3a B3r,rMaHe Ha perueur,rr.

flo r. I or AHeBHIL peA cqeroBoAr,rreJUrr Ha yquruulero r-xa Bacuma Bo6esa 3arro3Ha
qleHoBere sa OC B 3aceAaHr.rero c Orrer Ha lr3uGJrHeHHe ua 6ro4xera sa 9 Meceque sa 2021
r.
floctaueur,r Bb[poc]r ua o6crxAaue

-

H.f,Ma.

flpe4ce4ateJrrr Ha OC upe4noxlr Aa ce r.tracyBa

fracyrarz:4
3a:4
flporr,rr: nrua

Brsgrpxar

ce: HrMa

r4

3arurue ru rrporo*oru,

flo r.

r. focuoxa

ot Atresuus.pe4r-u TpauxoB rpeAcraBra Or.rer ua OC sa yre6uara202}l202l
TaH.resa 3{ulo3ua OC c Orrer 3a }BrrbJrHeHr're Ha Crparerurra 3a yre6uata
2

2020/2021r.
flocraneuu Btrrpoc]r'Ha o6crxAase

-

H{Ma

IlpeAce4areJr.f,T Ha OC upegnoxr.r Aa ce uracyBa

r,r

3arruue sa rrporoKoJra:

ftacysasru:4
3a:4
flporur: nxua
Brs4rpNan ce: HffMa
O6qecrseur,rf, cbBer rrnr HY,,Orer1 flaucuit" rpag fla3apAxlrK peulr :
1. Crmacyna orrrer ua 6rcAxer 2021r. sa 9 uecevue;
2. flpnenaa Ot.Ier sa OC ra yue6nara2020l2021 r. u Orrer Ha AilpeKropa 3a r,r3rr6Jrr{eur{e
Ha crparernfrra 3a yue6nata 202012021 r,

Cnpanrata ro LI3[IJIHeHLIe Ha 6roAxer 9 rraeceque sa202l r. rro r. I or,{P , [poroKoJr Ha
3aceAaHlaero ua OC u fogumeH orqer Ha OC H Orqer Ha Ar,rpeKTopa 3a r.r3rrtJrHeHue Ha
crpareruf,ra sa yue6una2020|2021 r, ta1rlar ny6rulrynanuHacaifiaHa yrrrrJrrrulero.

I4grorrnl:
fpos.ueHa

Texuuqecro mr

2

HAITAJIH O yqUJII4 IU E,, O T E U Ir AWCVrfrln - [A3A pA}It I,IK
y.n.,rKoncraHTHH Be.uuqxoe" Ib44 t 034i987 888
E-mail : 1301222@edu.mon.bg

IIPOTOKOJI }lb 11114,09.2021 r.
HA SACEAAHTIE HA OEIUECTBEH CbBET
KbM Hy ,,OTEU rIAtICUfi" - rp. IA3APA]IOIK

.${EBEH PEA:
,{nec, 14.09.2021 roA. or 17.30 q. ce rpoBeAe oulaftH 3aceAaHrle na O6rqecrBeHnfi
cbBer rrrrr HV ,,Oreq llaficttit", rpan flasapAxr,rK rrplr cJreAulu AHeBeH peA:
1. CrrnacyBaue Ha yyfl 3a 1,2, 3 u 4 xnac ua yue6nara 202112022 r.;
2. Cruacyraue Ha ,,flporpal,ra 3a [peAocraBsue Ha paBu]r Bt3Moxuocrr{ yr
uprao6ulanaue Ha AeIIa rr freHuq]I or ys3Br.rMu rpynu" n ,,YuuJu.uqHa rrporpaMa 3a flpeBeuur.rs
Ha paurroTo HarrycKaue or yrumtule";
Ha saceAaHuero [p]rcbcrBaxa:

flpe.qce4arer: A. Tpu.rron
Ilfienose:

Crouqera - rrJren na o6ulecrneH cbBer KBM frlrJrfirrlero
2. Auren Marruros - rrJreu Ha o6qecrseu cbBer KbM )rrlrJrr,rqero
3. Xana Atanacosa - qreu ua o6qecrseu cbBer KbM yrrr,rJrrtulero
1. Bacra

Ha gaceAasr,rero rrplrcbcrBaxa u:
1. ,{ranra Tau.resa -.ryrpeKrop HY,,Orcq flanrcfiit",
9alrrona - TexHr,rqecKo Jrr,rqe

rp. flasap.qxur

2. Ipos4ena

Orcrcrsar:

1

feprana Ta6arona rro yBaxurernr,r upruusn,l4uaKBopyM 3a B3]rMaHe Ha peureHr,rf,.
flo r. I or Anernufl. pe1 Ar,rpeKTopbr Ha ) rr{Jrr{ulero r-xa ,{znra Tanqesa 3arro3Ha
qreuoBere sa OC B 3aceAaHlrero c YYfI sal,2,3 u4rtac sayve6nata202ll2022r.
flocranenu Bbrrpoclr ua o6crxgaHe - HflMa.
flpegcegarertsr Ha OC upe.quo)Kfi Aace ilracyBa r{ 3aflr{r[e 3a rrpororoJra:

ltacynanu:4
3a:4
Ilpornn: naua
Brc4rpxan ce: HrMa

flo r. 2 ot Asensus peA IlpeAceAareJurr Ha OC Auocror TpnuroB 3arro3Ha rrlreHoBere
na OC c yre6nure [porpaMra sa ,,flporpaMa 3a [pe,qocralrHe Ha paBH]r Bb3Moxuocrr{ r{
npuo6qanane Ha AeIIa fi fIeHI{q}r or yr3B}rMrr rpynr,r" r,r ,,Yur,urr,ru1Ha [porpaMa 3a fipeBeHrlr,r,
Haparruoro HarlycKaue or frlrJrr,rue" sa yre6nna202ll2022r. cJreA rrpl,tcbcrBre na fIC.
Ilocraneuu Bbrrpoclr sa o6crxAarre-H.,rMa
flpe4ce4areJrf,T Ha OC upeguo>Kfi Aace ilracyBa lr 3arrr{rue sa rrporoKoJra:

fracynanu:4
3a;4
flpotun: nrua
Bm4rpNaa ce: Hf,Ma

O6rqecmenfi, cbBer rrrra HV,,Oreq f7aucutrt" - rpaA flasap,uxuK peru[:
1

. Crrnacysa

YVII

3a

l, 2, 3 u 4 xtruc ua yre6uar a 2021

12022

r.;

2. Cwnacyra ,,flporpaMa 3a rrpeAocraBsue Ha paBHr,r Bb3MoxHocru u npno6ulanaue Ha AeIIa
u yIreHI,IIIt{ or yf,3BI,IMlI rpyIIlI" u ,,YuLUII,Irqua uporparua sa rrpeBeHrlr,rfi HapaHHoro HutrlycKaHe
or frr{nuqe" sa yue6nara202ll2022 r. ;

Crrnacynauero tro

r. I u "r. 2

sa OC

Ir1e

6rAar uy6nuryrauu rta caitra

Ha

yqurrqero.

I4srornr.ur:

fpos4eua
TexnIl.recro

Anocro.n Tpu.rrcon
Ilpedcedamen ua OC
HV ,,Omeq llaucltil".

2

HAIIAJHO }'qI{J'IIIIIIE ,,OTEII fIAI{CITI1" - NA3APA)I{UK
y.rr.

,,I{orrcraHrutr Be,r[qr(oB!' .1t44 I 034i987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

IIPOTOKOJI Nc 11113.07.2021 r.
HA 3ACEAAHIIE HA OBUIECTBEH CT,BET

l(bM Hy,,OTDU rrAr{cufi*

_

rp. rrA3ApAxI{K

{HEBEH PE[:
[\nec, 13.07.2021 rog. or 17.30 q. ce npoBeAe on:rai;in sacegaHuc rra O6utecrseHuq
crger rt,u HY,,Oretq flar.rcuii" - rpa4 fla:ap4xuK rrpu cJreAHH)r Au{JBeH pe.4:
l. Orqer sa usnr,JrHeHlre na 6rcgxcra:a nropo rpnr,receque sa 2021 r.
Ha :aceganucto lpr.tcBcrBaxa:
flpe4ce4arel: Aloc'r'o.l TpHuxos
9.,lcHose:

l.

Bacxa C'rouqera - qJ'rclr Ha o6ulccrseu cr,Ber ttbll yqrrnuUlero

Allrel Ma:rkuoe

- r{JreH Ha o6rqecrseH ctBer K}M yquJrHrrlero
3. )I(ana ArauacoBa - rrreH rra o6qecrneu cr,Ber rtl,Nr yqunuulero

2.

Ha sace;lauuero lrpuc rrcrBar Hl
L fJ,uHxa TaHuesa - gupexrop HY ,,Oreq llalroufi,'
2, fpo:geua t{ar6xosa - TexHuqecI(o Jrruc

Orcr,crsar: I-eprana'l'a6arosal Ho rMl r(BopyM

3a B3HMaHe Ha peIUeHHs,

flo r. I or

AHeBHru peA lHpeKTopa Ha yquJruuler.o lrpeAcraBH .scHa H Tor{Ha
uaSopuaqru sa (lurrarrcosoro crrcro.,rr c Ha yq ruruero c nbJrrloro HauMeHoBarrHe Ha
nnaHuparrrrre pa3xogu ro 6ro4xera (naparpasu u no4naparparlr.r) ra nr,pnoro rpuNleceqr4e Ha
2021 ro4. o6rqo :a y.lulr.tqcro.

napanpaQu

3arr,rarn IIit tr-Jra rIo 't pyAoRu
rrpaBoo rHorrreHurr

Borvxo laparpa$ 02
Bcuuxo raparpa$ 05
BcNuxo naparpat[ 10
Ilpugo6ueane Ha nMA

01

-01

02-00
0s-00
10-00
52-01

BCIIIIKO BIOAXET

IIJIA H

OTqET

450526

390753

23109
60692

29450
91489
s6573

835

835

643572

569100

108350

tr1:Kagsauir.f,:

f-xa,{uHxa

gupcnlop Ha Hy ,,Oreq llaucuil", r.pag lla:ap4xux, 3arro3Ha
OC c ugnr,rsenl.rero Ha nJIaH H orrrer 3a BTopo 'rpnMecerrne ta 20Zl roA,, r(alo rarc roqHa
TaHuena

-

uHOopMarluq rro BcrlqKH naparpatll.r u noanaparpaQu.

locno4au Tpltuxor: npeAceAaren Ha OC flsra:a MHeH[re, qe rara HaflpaBet fl aHufiig
Ha rrJraH H orqer 3a BToporo rpuMeceque ua 2021 rol,. e ,ceH rr e noJryqeHo apryMeHTr.rpaHo
o6scsesue or AHpeKTopa.
.{pyru rlsrassauu;r He rrocrtrrrrxa rr raKa HanpaB eH:as. aHanv3 Ha [raH Ir oruer 6rc4Ner
2021 r. za 2-po rpuueceuue Ha roAxHara 6e ro4loxeu Ha rracyBaHe. flpeAce.rlare:rm na OC
fipeAno)I(u aa ce 3arruue 3a flporoKora:
fnacyea:ru:
3a: 4

flpornr:

u.rnaa

B's:lgr,pxal cc:

HqMa

O6rqecreeHH.[r obBer ttr,M HY ,,Oreq flauct'tif' rpap,IlasapAxurc pclru:

L llpneva orqer Ha 6roaNer

aa 2-po

rpzveceqre Ha 2021 rol^. na HV ,,Oreq flaucuit"

-

fIa:ap4xler.
Cnpanxara no usnlrsenue ua 6roaNe, a sa 2-po rpur*tece'rue Ha2021 r. no
ny6luxynaua sa caiira Ha yrruruulero.

14:ro rnu:r:

fpo:geua r{anr,xoaa
Texuuqecno llrue ua OC

,\rurc r rr. r
l lpedccdanten
llY ,,Ome4 ll'

r. I qe 6tae

HAqAJIHo yqIIJIIIIIIE ,,orEII rIAIrcI{fr" - nAs.qrAxux

I

y.rr.,,K0ucraurr{H Be.ruqxon" }1b44
034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

Bx

Nb

lal /l-,1,ilil

ful/rf,

IIPOTOKO Jl Ns 9122.04.2021 r.
HA 3ACEAAHI,IE HA OEIUECTBEH CbBET
KbM Hy ,,OTEII TIAUCUfr" - rP. TIA3APAXHK

AHEBEH PE!:
[uec, 22.04.2021 rol. or 17.30 q. ce npoBeAe os:rafis 3aceAaHr4e sa O6rqecrBeHr{fl
cl,Ber xru HV ,,Oreq flauc*,tir" - rpaA laaapANux npu cneAHliq AHeBeH peA:
1

.

Orqer

Ha v3rrbJrHeHpre Ha 6roANera 3a rIT,pBo rpLI Mecequ e ua 2021 r

.

Ha sacegaurrero rrprrcbcrBaxa:

flpelce.qarel: Anocror Tpuvxon
9renose:
1. Bacxa Crozqeea - qJreH Ha o6uecreeH cbBer KtM yrlunu[]ero
2. Aurer Marznoe - r{JIeH Ha o6uecreeH cbBer KBM yr{Hn[ulero
3. Xana Aranacosa - rrJIeH Ha o6urecrseH cbBer KbM yr{Hnuxlero
Ha sacelaunero npzcr,crBar r4:
1. luuxa Tau.resa - Ar{pexrop HY ,,Oreq flavtcr4it"
2. Bacutxa Eo6eea - cqeroBoAureJr
2. fpos4eua l{amr<oea - rexHuqecKo nl{qe

Orcrcrsar: fepraua Ta6axona, Ho lrMa (BopyM

3a B3I{MaHe Ha pelxeHu.s.

flo r. 1 or 4uenHr,r, peA .4l{peKTopa
unQoprraaqzx
rrJraHr,rpaHr,rre

Ha yqfinuuero npe.qcTaBil fl.cHa I,I ToqHa
C nSJIHOTO HaI,IMeHOBaHI{e Ha
pa3xoAr,r uo 6roANeta (naparpaSu r,r rroArraparpa$u) :a rbpBoro rpuMeceque Ha

za SuuaHcoBoro ctcrorHlle

2021rol,. o6uto

Ha yr{I,IJII,IU{erO

3a yrrr,rnu[Iero.

3annaru Ha n-ra [o rpyAoBr4
npaBooTHorxeHI4fl

Bcuqxo naparpatb 02
Bcprqr<o naoaroad 05
Bczqro naparpath l0
BCI4IIKO EIOAXET

naparpatpu

NJIAH

OTIIET

0r -01

245741

tB1682

02-00
05-00
10-00

12836
59100

223t8

1930

44248
22372

3s0442

227455

3

I4gt<azsarus:

f-Na [uuxa Tasqena - Ar,rpeKrop na HY ,,Orer1 flar4cktir", rpag lla:apAxrrK, 3ano3Ha
OC c usnt:rHeHLIero Ha nJIaH pr orrler 3a rrbpBo rpuMecer{r4e sa 2021 roA., Karo AaAe ror{Ha
rEuSopuaqn.s tro Bcr4rrxu naparpa$n.

locuo4un Tpuuxor: [peAceAarel ua OC r.r3Ka3a MHeH]Ie, rle raKa HarIpaBeHILf, aHaJfir3
Ha rrJraH r4 orqer 3a nrpBoro Tpr,rMecerrr4e sa2021 r0A. e fleeH v e nonyr{euo apryMeHTl4paHo
o6.scueHue or rr{pexropa.
Apyru rr3Ka3BaHHr He rrocrbrrrrxa H TaKa HanpaBeHlrq a:oaJfir3 Ha IJIaH H orqer 6ro4Ner
2021 r. sa l-eo rprzMeceque Ha roAuHara 6e noAroNeH Ha rJlacynaue. flpe4ce.qareJlflr sa OC
rrpeAnoxl4 .qa ce 3aflulxe 3a [poroKona:

fracynaru:
3a:4
flporun: nxnaa
Brr4:spNa:r ce: HqMa
O6uecreeHusr cr,Ber rtna HY ,,Oteq flaucuir" rpa4 llasapAxilK pelxv:

1, flpuenra orrrer Ha 6rogxer sa l-eo rpuMeceque sa 2021 ro.q. Ha HV ,,Oreq llamcuir"Ilasap4xur.
Cnpaexara no r{3rrbJrHeHr.re Ha 6ro.4xera sa 1-no rpl4Mecequena202l r. IIo
ny6:ruxysaua rua caira Ha yr{Hnl4ulero.

Zgrorslar:
fpos.4eua r{anrr<osa
Texnu.recxo Jrlrqe

ffi

Anocro.ir
OC
HY ,,Omet4llaucuti"

Ilasapdctcurc

r.

1

rqe

6rle

HATTAJI H

o yq I,I JII,I Irl E,, o rE II

rIA I4 c I,III,' - ftA3 ApAxtI4 K
Be.rruqros".Ilb44 E 034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv,bg

y"u. ,,KoHcraHTrrH

IPOTOKOJI Nb 7/12.0 1.2021 r.
HA 3ACEAAHI,IE HA OBIIIECTBEH CbBET
KbM Hy ,,OTEU IIAI4CI,IrI" - fp. IIA3APAX{IIK

ftmBEH PE!:
,{uec, 12.01.2021 r.

or

17.30.r. ce rpoBeAe ourafis

3aceAaHr,re

ua O6rqecrBerrus

cr,Ber xrna HY ,,Oreu flan4ckrfi", rpaa flasapAlnr.rK rrpu cneAHr{fl AHeBeH peA:
1

.

Orqer

Ha v 3Il:brIHet'II4e Ha 6rc4xtera 3a rrerBT,pro rpr.rMeceq ue Ha 2020

r.

Ha :ace4aurzero [pacbcrBaxa:

flpe4ce4arel : Anocro.n Tpuuxon
rl:reHoee:

Maruuoe - qJreH Ha o6rqec.rBeHu, cbBer KT,M yqunr4[Iero
2. Bacrca Crouqena - rrreH ua o6ulecrBeHr4q cbBer K.bM yrrr4nuuero
3. Xana frpxona - Arauocoea - rureH ua o6ulecrBeHr4.q cr,Ber K6M yrrr4nuulero
1. AHre:r

Ha sacerauaero rrpr4cbcrBar :
1. [unxa Tauqeea - Ar{peKrop na HY ,,Oreq
2. fpo:4eHa r{alr,xona - TexH}rr{eoxo Jraqe

llaucuit"

orc:l'crsa: feprana Ta6axona, Ho HMa KBopyM

3a B3llMaHe Ha perrreHtEfl.

flo r. 1 or 4Henukrfl pe1 rupeKTop:br Ha yr{r4nr4urero fiuuxa Tauqena rare gc1a
roLIHa rzuQopnaaqufl 3a rrlaH I4 orqer xrn 31J22020 r. (naparparfa z no4naparparfu) sa
rrerBbproro rpl4Meceque Ha 2020 r. flox:ra4na 3a aKTyanr43arr]rs Ha 6ro4xrera or
nbpBocreneHHrrfl pa3noperurel - O6utuua fla:apA)r(rzK no @O H AorbnBaruu crar{Aaprkr Lt
14

Ar,JI)ItIrMa cyMa

or

O6utraua flasapAxtux B pasMep na

r.)

flr.rno

Har.rMeHoBaHrre Ha

naparpa$ure rr roAraparpa$ure
BCI4r{KO naparpa6 01
Bcu.{xo uaparpa$ 02:
BCI4I{KO $ 05
BCI4I{KO TIAPA|PAO
llpn4o6unaHe Ha,[MA

BCIITTKO EIOAXET

1O

6 I 17 ls. (upexoleu ocrar:6x or 2019
Or.rer

fl"rrau
$

rcrru 31.12.2020

r.

rcrvr 31.12.2020 r.

01-00
02-00
05-00

729021
53047
167810

722953

10-00
52-01

148170

148150

6170

6170

tt042t8

53034
t67794

1098101

Bcuqxo 6rcArrer ro rrlaH xr,u 3 1.12.2019 r. - 1 104 218 lena, a ro orrrer - 1 098 l0l
leaa. flpexoAeH ocrarbx B pa3Mep Ha 0.00 reaa. flr,lxraMa cyMa or O6rquria IIa^:apAx<ux a
pa3Mep Ha6ll7 ls. (npexoteu ocrarT,K or 2019 r.)

qreuosere na OC I43pa3IIXa cBoero Ilorox(ureJlHo craHoBr.rrue 3a r.r3rlT,rHeHr.re Ha
Aenerl4paHax 6rc4xter FIa yqrrl4ulero xrv 31.12.2020 r. (vernr,pro rpr.rMeceurze).
C"rre4 :ano3HaBaHe c npeABapureJrHo lonylreHara clpaBKa, r(orrro cr,AT,p]Ka nJraH r4
orr{er. focnoAttu Tpuuxon o6o6u1u, Lre cpelcrBara or 6ro4xrera :a Lre.tBbpro
TpuMecer{ve ua 2020 r. ca lo6pe \naHrpaHr4 Lt v3pa3xoABaHr.r 3aKoHocibo6pa:uo ra
qenecr,o6pa:no.

no r. 1 or AHeBHrzq peA He [ocrr,nr4xa rr rar(a HaflpaBer]u fl aHarrl3
Ha IIJIaH I'I orqer 6roA>rer 2020 r.:a 4-ro rpuMeceLrr4e Ha tonr4:nala 6e rroAJrolr(eH Ha

Ipyra I,I3Ka3BaHI'Iq

rnacyBaHe:

flacyna,ru:
3a:4
flporan: uatra
Brs4rpxral ce: HrMa

Apyra

r,r3Ka3BaHH-f, He

flocrbrruxa.

O6uec'rseur4{ cbBer r<r,na HY ,,Oreq llaucuit" rpa4 llasapA)r*{K pettru:
1. flprzerua LI3[bJIHeHae Ha orlrer 6rc4xrer :a 4 rprznaeceLrpre na 2O2O roA., cr,rrracHo
Ilpt4Jro)I(eHara cnpaBKa 14 ilaBa rroJrolr(r4TeJrHo craHoBrarqe. CnpaBxara 14 HacroflyfLtl
nporor(on la 6s4ar uy6nzxynatr Ha cafira Ha yqannilIero,

Auocro.x Tpuu
Ilpedcedamen
HV,,Omet1
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - п л з л Р Д Ж Т Ш
ул. „Константин Величков" №44 в 034/987888
e-mail: nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 6/06.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 06.10.2020 год. от 17.30ч. се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Отчет на изпълнение на бюджета за 9 месечие;
2. Отчет на ОС за учебната 2019/2020 г. и Отчет на директора за изпълнение на
стратегията за учебната 2019/2020г.;
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1. Ангел Малинов - член на обществен съвет към училището
2. Жана Атанасова - член на обществен съвет към училището
3. Васка Стоицева - член на обществен съвет към училището
Присъстват и:
Динка Танчева - директор на НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик
Василка Бобева - счетоводител
Гроздена Чалъкова- техническо лице
Отсъстват: 1
Гергана Табакова по уважителни причини. Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището г-жа Василка Бобева запозна
членовете на ОС в заседанието с Отчет на изпълнение на бюджета за 9 месечие на 2020 г.
Поставени въпроси на обсъждане - няма.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

По т. 2 от дневния ред г-н Тричков представи Отчет на ОС за учебната 2019/2020
г. Госпожа Танчева запозна ОС с О т ч е т за и з п ъ л н е н и е н а С т р а т е г и я т а з а у ч е б н а т а
2019/2020 г.
1

Поставени въпроси на обсъждане - няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Съгласува отчет на бюджет 2020 г. за 9 месечие;
2. Приема Отчет на ОС за учебната 2019/2020 г. и Отчет на директора за изпълнение
на стратегията за учебната 2019/2020 г.

Справката по изпълнение на бюджет 9 месечие за 2020 г. по т. 1 от ДР , протокол на
заседанието на ОС и Годишен отчет на ОС и Отчет на директора за изпълнение на
стратегията за учебната 2019/2020 г. да бъдат публикувани на сайта на училището.

Техническо лице на ОС

НУ „ Отец Паисий " гр. Пазарджик
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 9 034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
Вх.№.

^ 7 / 4 - 0 9 IV, U г .
ПРОТОКОЛ № 5/08.09.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 08.09.2020 год. от 17.30ч. се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Съгласуване на УУП за 1, 2, 3 и 4 клас на учебната 2020/2021 г.
3. Съгласуване на „Програма за предоставяне на 'равни възможности и
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи" и „Училищна програма за превенция
на ранното напускане от училище"
На заседанието присъстваха:
Председател: А. Тричков
Членове:
1. Васка Стоицева - член на обществен съвет към училището
2. Ангел Малинов - член на обществен съвет към училището
3. Жана Атанасова - член на обществен съвет към училището
3. Динка Танчева - директор НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик
4. Гроздена Чалъкова - техническо лице
Отсъстват: 1
Гергана Табакова по уважителни причини. Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с УУП за 1, 2, 3 и 4 клас за учебната 2020/2021г.
Поставени въпроси на обсъждане - няма.
г

Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

По т. 2 от дневния ред председателят на ОС Апостол Тричков запозна членовете
на ОС с учебните програми за „Програма за предоставяне на равни възможности и
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи" и „Училищна програма за превенция
на ранното напускане от училище" за учебната 2020/2019 г. след присъствие на ПС.
Поставени въпроси на обсъждане-няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" - град Пазарджик реши:
1. Съгласува УУП за 1, 2, 3 и 4 клас на учебната 2020/2021 г.;
2. Съгласува „Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца
и ученици от уязвими групи" и „Училищна програма за превенция на ранното напускане
от училище" за учебната 2020/2021 г.;

Съгласуването по т. 1 и т. 2 на ОС ще бъдат публикувани на сайта на училището.

С-7
Изготвил:
, /
Гроздена Чалъкова
Техническо лице нй^>С

/

Апостол Тричков
Hri£>?\f0?\nwt£>n

1 / ft

ип
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 9 034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 4/13.07.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

Д Н Е В Е Н РЕД:
Днес, 13.07.2020 год. от 16.00 ч. се проведе онлайн заседание на Обществения
съвет към НУ „Отец Паисий" - град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Отчет на изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г.
На заседанието присъстваха:
Председател: Апостол Тричков
Членове:
1. Васка Стоицева - член на обществен съвет към училището
2. Ангел Малинов - член на обществен съвет към училището
3. Жана Атанасова - член на обществен съвет към училището
На заседанието присъстват :
1. Динка Танчева - директор НУ „Отец Паисий"
2. Василка Бобева - счетоводител
2. Гроздена Чалъкова - техническо лице
Отсъстват: Гергана Табакова, но има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред директора на училището представи ясна и точна
информация за финансовото състояние на училището с пълното наименование на
планираните разходи по бюджета /параграфи и подпараграфи/ за второто тримесечие на
2020 год. общо за училището.

Заплати на п-ла по трудови
правоотношения
Всичко параграф 02
Всичко параграф 05
Всичко параграф 10
ВСИЧКО БЮДЖЕТ

параграфи

план

отчет

01-01

405695

347206

02-00
05-00
10-00

18652
91036
79192

44885
81241
49464

594575

522796

Изказвания :
Г-жа Динка Танчева — директор на Н У „Отец Паисий", град Пазарджик, запозна

ОС с изпълнението на план и отчет за второ тримесечие на 2020 год., като даде точна
информация по всички параграфи.

Господин Тричков: председател на ОС изказа мнение, че така направения анализ
на план и отчет за второто тримесечие на 2020 год. е ясен и е получено аргументирано
обяснение от директора.
Други изказвания не постъпиха и така направения анализ на план и отчет бюджет 2020
г. за 2-ро тримесечие на годината бе подложен на гласуване.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:

Гласували:
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Общественият съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Приема отчет на бюджет за 2-ро тримесечие на 2020 год. на НУ „Отец Паисий"Пазарджик.
Справката по изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020 г. по т. 1 ще бъде
публикувана на сайта на училището.

Изготвил:
Гроздена Чалъкова
Техническо лице на

Апостол Тричков
f
Председател на ОС па
/./'
НУ „ Отец Паисий " гр. Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИИ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 9 034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 2/23.01.2020г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 23.01.2020 год. от 17.30 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Отчет на изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.
На заседанието присъстваха:
Председател: Апостол Тричков
Членове:
1. Ангел Малинов- член на обществен съвет към училището
2. Васка Стоицева- член на обществен съвет към училището
3. Жана Гъркова- Атаносова - член на обществения съвет към училището
На заседанието присъстват :
1. Динка Танчева- директор НУ „Отец Паисий"
2. Василка Бобева- счетоводител
2. Гроздена Чалъкова- техническо лице
Отсъства: Гергана Табакова, но има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището В. Бобева представи ясна и
точна информация за финансовото състояние на училището с пълното наименование на
планираните разходи по бюджета /параграфи и подпараграфи/ за четвъртото
тримесечие на 2019 год. Училище, ПГ и ресурсно подпомагане- 970 548 лева. Докладва
за актуализация на бюджета от първостепенния разпоредител- Община Пазарджик по
ФО и допълващи стандарти. За работни заплати са изразходвани 630 725 лева, за СБКО
- 23 525 лева, за обезщетения 4085 лева. Даде информация за изразходваните средства
по параграф 02-00 - 30 417 лева. Всичко бюджет по план към 31.12.2019 г. 970 548, а по
отчет - 957352 лева. Преходен остатък в размер на 13 195.98 лева. Общо:13195.98лв.
Общо по стандарт: 10096.84лв.
Целеви :3099.14лв.
- занимания по итереси- 684.00лв.
- транспорт на учители- 499.13лв.
- закуски- 157.69лв.
- НП "Иновации в действие"- 46.32лв.
- НП "Културните институции като образователна среда"- 1520.00лв.
- НП "Заедно в грижата за ученика"- 192.00лв.

1

Господин Тричков изказа мнение, че бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.
е добре планиран и изпълнен.
Други изказвания по т. 1 от дневния ред не постъпиха и така направения анализ
на план и отчет бюджет 2019 г. за 4-то тримесечие на годината бе подложен на
гласуване:
Гласували:
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Госпожа Танчева- директор на училището постави за обсъждане извършването
на доставка на сутрешна закуска за учениците по НП на МОН, модул „Подпомагане
храненето на учениците от първи до четвърти клас включително и ПГ да се
осъществява четири дни в седмицата, с цел закупуване на по-качествени продукти,
отговарящи на Наредба №8 от 04.12.2018г., Наредба №1/05.02.2016г. и Наредба
№37/21.07.2009г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици на Министерство
на земеделието и храните.
Господин Тричков подкрепи предложението и предложи да се гласува и запише
за протокола:
Гласували:
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Други изказвания не постъпиха.
Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Приема отчет на бюджет за 4 тримесечие на 2019 год.
Справката по изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г. по т. 1 ще бъде
публикувана на сайта на училището.
2. Доставката на сутрешна закуска за учениците по НП на МОН, модул
„Подпомагане храненето на учениците от първи до четвърти клас включително и ПГ да
се осъществява четири дни в седмицата.

Изготвил:
Гроздена Чалъкова
Техническо лице на ОС
"
/

i ,
I /

Апостол Тричков
t
Председател на (j)C на
НУ,, Отец Паисий " гр/ПашрдЖик
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков"№44 в 0 3 4 987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
fa,

/ t / j t e t / s s . /J", XtJ/f),
ПРОТОКОЛ
№ 1/10.12.2019 г.
от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в
обществения съвет към НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик

Днес, 10.12.2019 г. , в 18.00 часа, в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе събрание на
представителите на всяка паралелка от НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик.
На събранието присъстваха 32 представители с право на глас. Всички
присъстващи на събранието родители са регистрирани в присъствения списък,
който е неразделна част от настоящия протокол.
Събранието протече по предварително обявения от директора на НУ „Отец
Паисий", гр. Пазарджик дневен ред, както следва:
1. Избор на 4 представители на родителите за редовни членове на обществения
съвет към НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик.
2. Избор на 4 резервни членове на обществения съвет към НУ „Отец Паисий",
гр. Пазарджик училище.
По т. 1 от дневния ред, се самопредложиха следните представители на
родителите в обществения съвет:
1. Апостол Асенов Тричков
2. Ангел Малинов Малинов
3. Васка Иванова Стоицева
4. Жана Спасова Гъркова - Атанасова
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат - по реда на
направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:
№ по
ред:

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Брой получени гласове
„за"

1.
2.
3.
4.

Апостол Асенов Тричков
Ангел Малинов Малинов
Васка Иванова Стоицева
Жана Спасова Гъркова-Атанасова

32
32
32
32

„против"

„въздържал
се"

-

-

-

-

-

-

-

-

Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на родителите в
обществения съвет като редовни членове към НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик са
избрани:
1. Апостол Асенов Тричков - 32 гласа
2. Ангел Малинов Малинов - 32 гласа
3. Васка Иванова Стоицева - 32 гласа
4. Жана Спасова Гъркова-Атанасова - 32 гласа
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По т. 2 от дневния ред, се самопредложиха следните представитеж Нй
родителите за резервни членове на обществения съвет;
1. Ангелина Цветкова Иванова
2. Юра Петкова Асиева-Кесова
3. Илияна Василева Василева
4. Георги Цветков Манчев
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат, кандидатите
получиха следния брой гласове:
№ по
ред:

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Брой получени гласове
„за"

1.
2.
3.
4.

Ангелина Цветкова Иванова
Юра Петкова Асиева-Кесова
Илияна Василева Василева
Георги Цветков Манчев

32
32
32
32

„против"

„въздържал
се"

-

-

-

-

-

-

-

-

Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове на обществения
съвет към НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик са избрани:
1. Ангелина Цветкова Иванова - 32 гласа
2. Юра Петкова Асиева-Кесова - 32 гласа
3. Илияна Василева Василева - 32 гласа
4. Георги Цветков Манчев - 32 гласа
След изчерпване на дневния ред, събранието на родителите за излъчване на
представители и резервни членове в обществения съвет към училище НУ „Отец
Паисий", гр. Пазарджик се закри.
ПРОТОКОЛЧИК,
определен със заповед Жз179/09.12.2019 г.:

/16/

с
Гроздена Михайлова Чалъкова:
. . х...
(име, презиме, фамшияу{подтс)
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 8 034 987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
ПРОТОКОЛ №5/05.09.2019 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР.ПАЗАРДЖИК
ДНЕВЕН РЕД
Днес 05.09.2019 г. от 18.00 часа се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред:
1. Обсъждане и съгласуване на Училищните учебни планове за всички класове от
1-ви до 4-ти клас по паралелки за учебната 2019/2020 г.
2. Обсъждане и съгласуване на Училищните програми за:
Превенция на ранното напускане на училище и
Предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.
3. Обсъждане на варианти за подкрепителна закуска и обедно хранене на
учениците.
4. Избор на резервен член на ОС за редовен.
На заседанието присъстваха:
Председател: А. Тричков
Членове:
1. Тони Георгиева- член на обществен съвет към училището
2. Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3. Мария Кабурова- член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1. Динка Танчева- директор НУ „Отец Паисий" , Пазарджик
2. Николинка Замяркова- техническо лице
Отсъства: Гергана Табакова- член на обществен съвет, представител на Община
Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от ДР Директорът на училището госпожа Танчева предостави на ОС за
обсъждане и съгласуване Училищните учебни планове за всички класове от 1 -ви до 4-ти
клас по паралелки за учебната 2019/2020 год.
Поставени въпроси на обсъждане-няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 2 от ДР Директорът на училището госпожа Танчева предостави на ОС за
обсъждане и съгласуване Учебните Програми за:
Превенция на ранното напускане на училище и
Предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.

Поставени въпроси на обсъждане-няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 3 от дневния ред председателят на ОС А.Тричков запозна членовете на ОС в
заседанието с избор на доставчик за обедно хранене в столова на ул. „Градинарска №6 от
ЕТ „ Кредо-96-Божидар Дойков", гр. Пазарджик с цел подобряване качеството на храната
и близостта на помещението за хранене до училището и с избор за доставчик за
подкрепителна закуска в павилион в двора на училището от „Рувенира" ЕООД , гр.
Пазарджик.
Поставени въпроси на обсъждане-няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 4 от дневния ред председателят на ОС предложи г-жа Тони Георгиева, която е
резервен член да заеме мястото на Мариян Груев като редовен член на ОС.
Поставени въпроси на обсъждане-няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
1. Обществения съвет съгласува Училищните учебни планове за всички
класове от 1-ви до 4-ти клас по паралелки за учебната 2019/2020 г.
2. Съгласува Училищните програми за:
Превенция на ранното напускане на училище и
Предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържали се: няма
Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Съгласува Училищните учебни планове за всички класове от 1 -ви до 4-ти клас по

паралелки за учебната 2019/2020 г.
2. Съгласува Училищните програми за:
Превенция на ранното напускане на училище и
Предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.

3. Избор на доставчик за обедно хранене в столова на ул. "Градинарска №6 - ЕТ „
Кредо 96-Божидар Дойков", гр. Пазарджик и избор на доставчик за подкрепителна
закуска в павилион, в двора на училището - „Рувенира" ЕООД , гр. Пазарджик.
4 . Избира г-жа Тони Георгиева за редовен член на ОС.
Протоколът на ОС ще бъде публикуван на сайта на училището.

Изготвил:

/А/

Н. Замяркова
Техническо лице на ОС

Апостол Тричк
Председател на ОС\нс \
НУ „ Отци Паисий гр. Пазарджик
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По т. 2 от дневния ред г-н Тричков представи Отчет на ОС за учебната
2018/2019 г. Госпожа Танчева .-запозна ОС с Отчет за изпълнение на Стратегията за
учебната 2018/2019 г.
Поставени въпроси на обсъждане - няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Съгласува отчет на бюджет 2019 г. за 9 месечие;
2. Приема Отчет на ОС за учебната 2019/2020 г. и Отчет на директора за
изпълнение на стратегията за учебната 2019/2020 г.

Справката по изпълнение на бюджет 9 месечие за 2019 г. по т Л от ДР , протокол на
заседанието на ОС и Годишен отчет на ОС и Отчет на директора за изпълнение на
стратегията за учебната 2018/2019г. да бъдат публикувани на сайта на училището.

Изготвил:
цуЩ
Н. Замяркова
'
Техническо лице на ОС

Апостол ^ричков
Председател нсу ОС 1
НУ „ Отец Паисий'
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Н А Ч А Л Н О У Ч И Л И Щ Е „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - И А З А Г Д Ж И К

ул. „Константин Величков" №44 8 034/987888
E - m a i l : nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 4 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9 Г .
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 03.07.2019год. от 12.00ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1.Отчет на изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019г.;
2.Съгласуване на избора за учебници и учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за 4 клас.Издаване на становище.
На заседанието присъстваха:
Председател: А. Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова-резервен член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъства:Гергана Табакова-член на обществен съвет, представител на Община
Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с Отчет на изпълнение на бюджета за второ тримесечие на
2019г. Госпожа Танчева представи план за второ тримесечие на бюджет 2019
год.Обясни подхода при планиране на разходите и приоритетите при разработването му
с цел осигуряване на публичност и информираност на работещите в училището по
параграфи и подпараграфи. В училището работи добре СФУК,спазва се финансовата
дисциплина при планиране и разходване на средства от бюджета.
Беше представена ясна и точна информация за финансовия отчет на второ
тримесечие на училището .С пълното наименование на планираните и разходваните
средства от бюджета / параграфи и подпараграфи / за 2019 година, с цел осигуряване на
публичност на приходите и извършените разходи за информираност на работещите в
училището.

» **

Директорът на училището припомни, че изготвената справка-анализ
ще бъдс
поставена
на видно място в учителската стая за информация и публикувана на сайта на
училището, както и протокол от заседанието на ОС.
Поставени въпроси на обсъждане - няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
ОС съгласува отчет на бюджет 2019г. за второ тримесечие
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 2 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието избора за учебници,учебни комплекти и познавателни
книжки от педагогическите специалисти за 4 клас, съгласно препис от протокол на
заседание на ЕКК с председател Марияна Ешкенази.
Поставени въпроси на обсъждане:няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Съгласува избор на учебници за четвърти клас, съгласно изложените мотиви в препис
от протокол на заседание на ЕКК с председател госпожа Марияна Ешкенази.
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

Обществения съвет към НУ „Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1.Съгласува отчет на бюджет 2019г. за второ тримесечие;
Справката по изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019г.и Протокол от
заседание по т.1 от ДР на ОС да бъде публикувана на сайта на училището.
2.Съгласува избора за учебници, учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за 4 клас и ще бъде издадено становище;
Становище на ОС за избор на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за
IV клас да бъде публикувано на сайта на училището.

Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС
/

Апостол Тричкс)В,
/
Председател ^а ОС на
НУ,, Отец П(\исии' гр. Пазарджик

/*

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
Вх.№ 636/16.04.2019г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 1 5 . 0 4 . 2 0 1 9 Г .
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 15.04.2019год. от 17.30ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ "Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1.Отчет на изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019г.
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1.Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова - член на обществения съвет към училището
4.Гергана Табакова - представител на Община Пазарджик
На заседанието присъстват и:
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъстват:Гергана Табакова,но има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред директора на училището представи ясна и точна
информация за финансовото състояние на училището с пълното наименование на
планираните разходи по бюджета/параграфи и подпараграфи/ за първото тримесечие на
2019год.общо за училището.

Заплати на п-ла по трудови
правоотношения
Всичко параграф 02:
Всичко параграф 05
Всичко параграф 10
ВСИЧКО БЮДЖЕТ

Изказвания

параграфи

план

отчет

01-01

190321

146521

02-00
05-00
10-00

10080
48120
29420

19927
34214
36243
236905

280956

Г-жа Динка Танчева - директор на НУ"Отец Паисий" град Пазарджик, запозна
ОС с изпълнението на план и отчет за първо тримесечие на 2019год., като даде точна
информация за преразходите по параграфи 02-05, 02-09,10-11, 10-13, 10-15 иЮ-20.
Господин Тричков: председател на ОС изказа мнение, че така направения анализ
на план и отчет за първото тримесечие на 2019год. е ясен и е получено аргументирано
обяснение от директора.
Други изказвания не постъпиха и така направения анализ на план и отчет бюджет
2019г. за 1-во тримесечие на годината бе подложен на гласуване.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:

Гласували:
За:4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1.Приема отчет на бюджет за 1 тримесечие на 2019год. на НУ" Отец Паисий"Пазарджик.
Справката по изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019г. по т.1 ще бъде
публикувана на сайта на училището.

Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул."Константин Величков" № 4 4 S

034/987888

E-mail: nupaisijpz@abv.bg
bxj
ПРОТОКОЛ № 2 /06.03.2019Г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:

Днес, 06.03.2019год. от 17.30ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1.Отчет бюджет 2018год.
2.Обсъждане и разпределение на бюджет 2019год. по дейностите-становище.
На заседанието присъстваха:
Председател: А. Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова-резервен член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
3.Василка Бобева - главен счетоводител
Отсъства:Гергана Табакова-член на обществен съвет,представител на Община
Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището о-жа В.Бобева запозна ОС с
отчет на бюджет 2018 г.
Не постъпиха въпроси за обсъждане.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола
Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

По т. 2 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с разпределение на бюджет 2019г. и новите моменти

при формирането на бюджета,както и мерки за компенсиране на недостига и добра
финансова дисциплина.

Поставени въпроси на обсъждане:
• Господин Тричков изказа мнение,че е добре планиран, спазени са изискванията
при разпределение на бюджет 2019 год по параграфи и подпараграфи.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1 .Приема отчет на бюджет 2018г.
2.Приема разпределение на бюджет 2019г. по дейности и ще бъде издадено становище;

Становището и протокола на ОС ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

НУ „ Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИИ» - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 8 034/987888
e-mail: nupaisijpz@abv.bg

Вх. №320/24.01.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1/ 23.01.2019Г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 23.01.2019год. от 18.00ч. се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ „Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018 г.;
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1. Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2. Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3. Мария Кабурова- член на обществен съвет към училището
4. Николинка Замяркова- техническо лице
Присъстват и:
Динка Танчева- директор на НУ „Отец Паисий"
Василка Бобева-счетоводител
Отсъстват: 2
Гергана Табакова по уважителни причини.
Мария Кабурова по уважителни причини.Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред По т.4 от ДР счетоводителят на училището г-жа Василка
Бобева запозна членовете на ПС с Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто
тримесечие на 2018г. Представи ясна и точна информация за финансовото състояние на
училището с пълното наименование на планираните разходи по бюджета /параграфи и
под параграфи/.
Училище, ПГ и ресурсно подпомагане- 870 087 лева. За работни заплати са
изразходвани 551 850 лева, за СБКО - 23 248лева, за обезщетения 38 502 лева. План
параграф 10-00/издръжка/- 133327 и отчет 111444 лева.
Всичко бюджет училище + ПГ и Ресурсно подпомагане-870087лв.-план и
857548-отчет.Преходен остатък 12539лв.-целеви средства по национални програми
/изграждане на безжични мрежи и музеите,като образователна среда/.
Училището е участвало през 2018г. за осигуряване на допълнително
финансиране по 5 национални програми:
НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда";
Модул „ Ученически шкафчета";
Модул „Музеите, като образователна среда";
НП „Квалификация";

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното
Изграждане на безжична мрежа
Закупуване на техника и образователен софтуер
НП-Обезщетения на персонала;
НП- Осигуряване на училищен плод и мляко;

образование"

Изказвания и въпроси: няма
Господин Тричков каза, че изпълнението на бюджета се наблюдава от ОС и
е съгласен с изпълнението му за четвърто тримесечие на 2018г.
Други изказвания не постъпиха и така направения анализ на план и отчет бюджет
2018г. за четвърто тримесечие бе подложен на гласуване.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 3
За: 3
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ "Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Приема отчет на бюджет 2018г. за четвърто тримесечие;
Справката по изпълнение на бюджет за 2018г. по т.1 на ОС да бъде публикувана на
сайта на училището.

Изготвил: V/ ^
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

Апостол Тр
Председаме
НУ „ Отец Паисий " гр. Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ77 - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

Bx.M>S/6/0& OJU10* tr*

ПРОТОКОЛ № 1 / 1 6 . 0 1 . 2 0 1 8 Г .
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 16.01.2018год. от 18.00ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ "Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1.Отчет на изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2017г.
На заседанието присъстваха:
Председател: А. Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Соня Варникова - член на обществения съвет към училището
4.Гергана Табакова - представител на Община Пазарджик
На заседанието присъстват :
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Василка Бобева-счетоводител
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъстват: Соня Варникова,Гергана Табакова,но има кворум за взимане на
решения.
По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището В.Бобева представи ясна и
точна информация за финансовото състояние на училището с пълното наименование на
планираните разходи по бюджета/параграфи и подпараграфи/ за четвъртото тримесечие
на 2017год. училище и ПГ- 792 644 лева.Докладва за актуализация на бюджета от
първостепенния
разпоредител-Община
Пазарджик
по
ФО
и
допълващи
стандарти.Направи сравнение с 2015 год., когато преходния остатък е 46 801 лева, а
2017год.стартира с преходен остатък 10 757 лева, от които 9 000 лева са използвани за
обезщетения,а останалите за ремонт на физкултурния салон.За работни заплати са
изразходвани 510 259 лева, за СБКО - 25 527 лева, за обезщетения 11 962 лева. Даде
информация за изразходваните средства по параграф 02-00 - 41 402 лева.
Господин Тричков каза, че изпълнението на бюджета се наблюдава от ОС и за
разлика от 2016 година той се оказва труден.Поиска информация защо разходите за
електрическа енергия са толкова малко.
Госпожа Танчева-директор на училището отговори, че е извършено авансово
п л а щ а н е от 2015година с преходни остатъци и сега за първи път се плаща от този

бюджет.
Господин Тричков каза, че е съгласен с изпълнението на бюджета за четвърто
тримесечие на 2017г.

Други изказвания не постъпиха и така направения анализ на план и отчет
бюджет 2017г. за 4-то тримесечие на годината бе подложен на гласуване.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:

Гласували:
3а:3
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1 .Приема отчет на бюджет за 4 тримесечие на 2017год.
Справката по изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2017г. по т.1 ще бъде
публикувана на сайта на училището.

Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

Апостол Тфичков,

тел pb ОС на !
Председсйпел
Па
НУ"Отеци Паисий"
гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИИ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

До Директора
на НУ"Отец Паисий"
гр. Пазарджик

СТАНОВИЩЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик съгласува избора направен
от педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019г.на сбирка на Екип за ключови компетентности, с протокол подписан от
председателя, в изпълнение на Заповед № РД 09-137/29.01.2018г. на Министъра на
образованието и науката за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване на
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците и Заповед
№ 386/13.02.2018г. на директора, както следва:
1. Избира следния учебен комплект за първи клас - учебна 2018/2019 г.
БЕЛ
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Герджикова и др.
Печатно издание с електронен вариант
МАТЕМАТИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Богданова и др..
ОКОЛЕН СВЯТ.
Изд."Булвест 2000"
Автори:
В. Петрова и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

МУЗИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: П. Марчева и др.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изд. „Булвест 2000"
Автори: Д. Н е м ц о в и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Печатно издание с електронен
вариант
ИК „Анубис"
Изд. „Булвест 2000"
Фондация: „Джуниър Ачийвмант България"
Автори: Н. Цанев и др.
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ОТ СИСТЕМАТА
„ПРИЯТЕЛИ" ЗА 3-та и 4-та ГРУПА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ
Издателство „Анубис"- комплект за вяко дете

Мотиви за избор:
Избраният учебен комплект осигурява:
* Постигане целите на обучение;
* Съответства на новата учебна програма;
* Подборът на текстовете и използвания език са подходящи за възрастта на учениците;
* Графичния дизайн, илюстративния материал и полиграфическото изпълнение
отговарят на заложеното в ДОС;
* В учебното съдържание има наличие на дейности и задачи, предполагащи различни
равнища на мислене - репродуктивно и творчески;
* Осигурена е възможност за използване на разнообразни методи при прилагането на
учебния комплект;
* Има възможност за самостоятелно овладяване от ученика на образователното
съдържание в процеса на учене;
* Наличие на достатъчно други източници, към които се правят препратки;
* Наличие на възможности ученикът да разбере равнището на собственото си
усвояване чрез извеждане на равнищата на оценяване;
* Възможност за използване в класове с различни познавателни равнища;
* Възможност за използване на учебниците при ученици с различно равнище на
комуникативна компетентност;
* Приложимост на учебния комплект в локалната микросреда

Председател на Обществен съвет
в НУ"Отец Паисий "-гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ77 - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

в хж 564/16* 01 j0t

fa

ПРОТОКОЛ № 2 /22.02.2018Г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:

Днес, 22.02.2018год. от 18.00ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1 .Избор на нов член на ОС;
2.Разпределение на бюджет 2018г.по дейностите-становище.
3.Съгласуване на избора за учебници и учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас.
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова-резервен член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъства:Гергана Табакова-член на обществен съвет,представител на Община
Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т.1 от дневния ред господин Тричков предложи за нов член на ОС госпожа
Мария Кабурова, на основание чл.
от Правилника на ОС.
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 2 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с разпределение на бюджет 2018г. и новите моменти
при формирането на бюджета,както и мерки за компенсиране на недостига и добра
финансова дисциплина.

Поставени въпроси на обсъждане:
• Господин Тричков изказа мнение,че е добре планиран, спазени са изискванията
при разпределение на бюджет 2018 год по параграфи и подпараграфи.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:

Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 3 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието избора за учебници,учебни комплекти и познавателни
книжки от педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас,съгласно препис от протокол на
заседание на ЕКК с председател Марияна Ешкенази.
Поставени въпроси на обсъждане:
• няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1 .Приема нов редовен член на ОС - Мария Кабурова
2.Приема разпределение на бюджет 2018г. по дейности и ще бъде издадено становище;
3.Съгласуване на избора за учебници и учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас и ще бъде издадено становище;
Становищата на ОС ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС
/
Апостол Т

Председател на ис на
НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ77 - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ
ГР. ПАЗАРДЖИК

НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. ПАЗАРДЖИК

д т М И 0 М м 1 г.

СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ"Отец Паисий" Пазарджик
Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.4 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.4 и т.5 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с
Протокол 2 от 22.02.2018 година.
Разпределението на бюджет 2018г. на НУ"Отец Паисий"-Пазарджик
направената обяснителната записка към него включва:

и

1.очаквани приходи и разходи по видове за училище ,за ПГ и за ресурсно
подпомагане;
2.параметрите/натурални показатели/ върху които са формирани разходите за
персонал-численост,размер на възнагражденията;
Брой ученици ПГ-27
Брой ученици -I-IV клас-332
Брой ЦДО-157
Брой персонал:36,5
-педагогически-3 0
-непе дагогически-6.5
3.капиталови разходи -не са предвидени;
4.разпределение на бюджета по дейности;/бюджет 2018г./
5.основни ограничения при формиране на бюджета-99.32%
-брой паралелки-15х 6992лв.
6. условно постоянни разходи/за институция/ 33000лв. за всяко училище-100%;
7.размер на целеви средства-допълващи стандарти по видове;/Решение
№667/01.11.2017г. на МС
8.няма собствени приходи и остатък от предходни години;
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик дава положително
становище за разпределение на бюджет 2018 година.
л

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ77 - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ №3/21.03.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР.ПАЗАРДЖИК
ДНЕВЕН РЕД
Днес 21.03.2018г.от 18.00часа се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Училищен план-прием за ПГ и 1 клас на учебната 2018/2019 год.и запознаване със
Заповед №407/14.02.2018год. на Кмета на Община Пазарджик за утвърждаване на
система за прием в първи клас.
2. Предложения от ПС Училищен план-прием за 1 клас на учебната 2018/2019 год.,
график на дейностите, критерии, брой ученици, брой паралелки, брой групи ЦДО и
избираеми учебни часове.
3. Издаване на Становище и съгласуване.
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова- член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1 .Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъства:Гергана Табакова-член на обществен съвет,представител на Община Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т.1 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с Училищен план-прием 1 клас на учебната 2018/2019 год.
и системата за прием на учениците в първи клас на всички училища от Община
Пазарджик, утвърдена със Заповед№407/14.02.2018г на Кмета на Община Пазарджик, за
учебната 2018/2019 година, която включва.
По т.2 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС с:
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ/Приложение 1/
КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ /Раздел III/
След решение на ПС :
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1 КЛАС

български език, математика и изобразително изкуство
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ И БРОЙ ДЕЦА В ТЯХ
3 паралелки Първи клас-24 ученика

в

паралелка

2 групи ЦДО/сборни/-25 ученика в групи
Поставени въпроси за обсъждане: няма

Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За:4
Против: няма
Въздържали се:няма
Обществения съвет към НУ"Отец Паисий4 град Пазарджик реши:
1. Приема предложения Училищен план-прием за 1 клас на учебната 2018/2019 год.,
график на дейностите, критерии, брой ученици, брой паралелки, брой групи ЦДО и
избираеми учебни часове.
Становището на ОС ще бъде публикувано на сайта на училището.

Изготвил
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ77 - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

Вх.№.. 801/26.04.2018год.

ПРОТОКОЛ № 4/25.04.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 25.04.2018год. от 17.15ч.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ "Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1 .Отчет на изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018г.
На заседанието присъстваха:
Председател:А.Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова - член на обществения съвет към училището
4.Гергана Табакова - представител на Община Пазарджик
На заседанието присъстват и:
1 .Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Василка Бобева-счетоводител
2.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъстват:Гергана Табакова,но има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището В.Бобева представи ясна и
точна информация за финансовото състояние на училището с пълното наименование на
планираните разходи по бюджета/параграфи и подпараграфи/ за първото тримесечие на
2018год.общо за училището.

Заплати на п-ла по трудови
правоотношения
Всичко параграф 02:
Всичко параграф 05
Всичко параграф 10
ВСИЧКО БЮДЖЕТ

параграфи

план

отчет

01-01

159506

129965

02-00
05-00
10-00

8580
38700
27961

17353
29645
34508

234747

211471

Изказвания :
Г-жа Василка Бобева - главен счетоводител на НУ"Отец Паисий" град
Пазарджик, запозна ОС с изпълнението на план и отчет за първо тримесечие на
2018год., като даде точна информация за преразходите по параграфи 02-05, 02-09,
10-11, 10-13, 10-15 иЮ-20.
Господин Тричков: председател на ОС изказа мнение, че така направения анализ
на план и отчет за първото тримесечие на 2018год. е ясен и е получено аргументирано
обяснение от счетоводителя за преразхода, който ще бъде наваксан във второто
тримесечие на бюджет 2018год.
Други изказвания не постъпиха и така направения анализ на план и отчет бюджет
2018г. за 1-во тримесечие на годината бе подложен на гласуване.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:

Гласували:
За:4
Против: няма
Въздържал се: няма
Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1.Приема отчет на бюджет за 1 тримесечие на 2018год. на НУ" Отец Паисий"Пазарджик.
Справката по изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018г. по т.1 ще бъде
публикувана на сайта на училището.

Изготвил: /
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

Апостол Тричков,

Председцт^на ОС на
НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 S 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

СПИСЪК
на присъстващите на заседание на Обществен съвет, проведено на
25.04.2018г.

№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име,фамилия
Апостол Тричков - председател
Мария Кабурова
- член
Боряна Вълкова
- член
Динка Танчева
директор на НУ"Отец Паисий"
Николинка Замяркова техническо лице
Гергана Табакова - член финансиращ орган
Василка Бобева-счетоврдител
л
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ПРОТОКОЛ №5/28.05.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР.ПАЗАРДЖИК
ДНЕВЕН РЕД
Днес 28.05.2018г.от 17.15 часа се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1. Обсъждане на брой подадени заявления от родителите за прием първи клас на
НУ"Отец Паисий", град Пазарджик за учебната 2018/2019г., съгласно Заповед
№407/14.02.2018г. на кмета на Община Пазарджик и увеличаване на брой
паралелки от 3 на 4;
2. Издаване на Становище и съгласуване.
На заседанието присъстваха:
Председател: А.Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова- член на обществен съвет към училището
И представители на училището:
1.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
2.Николинка Замяркова-техническо лице
3.Катя Гацева-председател на комисията за прием и обработка на документи
Отсъства:Гергана Табакова-член на обществен съвет,представител на Община Пазарджик
Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от ДР директорът на училището госпожа Гацева- председател на комисията
за прием и обработка на документи, информира ОС за обработените документи и
постъпилите заявления за прием първи клас на учебна 2018/2019г. Подадени са 113
заявления, от които 48 са с максимален брой точки - 43.
50бр. от подадените заявления са с 29 и 30 точки и покриват втори критерии, съгласно
система за прием в първи клас за всички училища от Община Пазарджик, утвърдени със
Заповед №407/14.02.2018г. Останалите подадени 15 заявления отговарят на критерии №4
с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището и 10 от близките села.
Госпожа Танчева предложи на ОС да се увеличат броя паралелки от 3 на 4, поради
постъпилия голям брой заявления от родителите и отговарящи на 1 и 2 и 3 критерии от
основните-деца
с
постоянен/настоящ
адрес
в
прилежащия
район
на
училището/настоящият им адрес не е променян през последните от 1 до 3 години,
съгласно система за прием в първи клас утвърдена със Заповед № 407/14.02.2018г.на Кмет
на Община Пазарджик;
Поставени въпроси за обсъждане:финансова обезпеченост,сграден фонд, брой ученици
живеещи в района на училището,предпочитани учители.
Председателят на ОС предложи брой паралелки от 3 да стане на 4 поради постъпилия
голям брой заявления от родителите и отговарящи на 1 и 2 и 3 критерии да се гласува и
запише за протокола:

Гласували :4
За:4
Против: няма
Въздържали се:няма

Обществения съвет към НУ"Отец Паисий4 град Пазарджик реши:
Приема брой общообразователни паралелки в училището за прием в първи клас
през учебната 2018/2019г. от 3 да стане 4, поради подадени над обявения план прием
заявления от родителите и отговарящи на основните критерии,-деца с постоянен/настоящ
адрес в прилежащия район на училището/настоящият им адрес не е променян през
последните от 1 до 3 години;

Становището на ОС ще бъде публикувано на сайта на училището.

Изготвил: w
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС

НУ"Отец IJaucu&Zep. Пазарджик

I

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 в 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ
ГР. ПАЗАРДЖИК

СТАНОВИЩЕ
Допълнение към становище с Вх.№ 642/21.03.2018г.
от Общественият Съвет на НУ"Отец Паисий" Пазарджик
ОТНОСНО: Училищният план-прием по чл. 143, ал. 1 на ЗПУО за 2018/2019 г.

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.10 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.8 от Правилника за
създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с Протокол 3 от 21.03.2018
година.
Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО учениците се приемат в
общинските училища в първи клас съгласно определените от училищния план-прием места
при условията и реда на държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на
дейностите в училищното образование и съобразно предоставеното решение на
Педагогическият съвет от НУ"Отец Паисий", прието на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол №6/14.03.2018г. и Система за прием на учениците в първи клас на всички училища
от Община Пазарджик, утвърдена със Заповед №407/14.02.2018г на Кмет на Община
Пазарджик,за учебната 2018/2019 година, която включва:
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ/Приложение 1/
КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ /Раздел III/
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1 КЛАС

български език, математика и изобразително изкуство
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ И БРОЙ ДЕЦА В ТЯХ

4 паралелки Първи клас-24 ученика в паралелка
2 групи ЦДО/сборни/-25 ученика в групи

Приема брой общообразователни паралелки в училището за прием в първи клас през
учебната 2018/2019г. от 3 да стане 4, поради подадени над обявения план прием заявления от
родителите и отговарящи на основните критерии,-деца с постоянен/настоящ адрес в
прилежащия район на училището/настоящият им адрес не е променян през последните от 1 до
3 години;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий", съгласува училищният план-прием за 2018/2019 г.
за първи клас, съгласно чл. 143, ал. 1 на ЗПУО и в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 10 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Счита, че решението на Педагогическият съвет с Протокол №9/23.05.2018г., отговаря на
изискванията визирани в разпоредбите на чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 10 за организация
на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи клас и на
Система за прием на учениците в първи клас на всички училища от Община
Пазарджик,утвърдена със Заповед№407/14.02.2018г. на Кмет на Община Пазарджик.
Приема брой общообразователни паралелки в училището за прием в първи клас през учебната
2018/2019г. от 3 да стане 4, поради подадени над обявения план прием заявления от
родителите и отговарящи на основните критерии,-деца с постоянен/настоящ адрес в
прилежащия район на училището/настоящият им адрес не е променян през последните от 1 до
3 години;
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий"-Пазарджик съгласува всички дейности за
прием в I клас на учебната 2018/2019г..Информацията необходима на родителите да бъде
публикувана на сайта на училището и на видно място в сградата на училището.
/
/

/

/

Апост
Председател на ОС на
НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 Я 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
Вх.Ж! 253/06.07.2017г..
ПРОТОКОЛ № 6 /06.07.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК
ДНЕВЕН РЕД:
Днес, 06.07.2018год. от Ю.ООч. се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1.Отчет на изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018г.;
На заседанието присъстваха:
Председател:А.Тричков
Членове:
1 .Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
2.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
3.Мария Кабурова-член на обществен съвет към училището
4.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
5.Николинка Замяркова-техническо лице
Отсъства: 1
Гергана Табакова по уважителни причини.Има кворум за взимане на решения.
По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с Отчет на изпълнение на бюджета за второ тримесечие на
2018г. Госпожа Танчева представи план за второ тримесечие на бюджет 2018
год.Обясни подхода при планиране на разходите и приоритетите при разработването му
с цел осигуряване на публичност и информираност на работещите в училището по
параграфи и подпараграфи.В училището работи добре СФУК,спазва се финансовата
дисциплина при планиране и разходване на средства от бюджета.
Беше представена ясна и точна информация за финансовия отчет на второ
тримесечие на училището .С пълното наименование на планираните и разходваните
средства от бюджета / параграфи и подпараграфи / за 2018 година, с цел осигуряване на
публичност на приходите и извършените разходи за информираност на работещите в
училището. Госпожа Танчева даде подробна информация за плануваното в параграф
10-00-издръжка във всичките му подпараграфи. План за 6 месечие на параграф 10 51 271 лева и отчет-48 454 лева. Наблюдава се лек преразход за учебни и научно
изследователски разходи - параграф 10-14 / 4 690 лева/ и разходи за външни услуги параграф 10-20 / 2 207 лева/,поради увеличение на брой паралелки от 3 на 4 за прием
първи клас. Наблюдава се икономия по пораграф 01-00 за заплати на персонала с
27 163 лева. По параграф 02-00 има завишение на отчета с 6 969 лева, което идва от
изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения и обезщетения на персонала с
характер на възнаграждения. По параграф 05-00 за осигурителните вноски се
наблюдава икономия в размер на 9 535 лева.
Всичко по план бюджет за шестмесечието е 436 047 лева, а отчета е 403 501
лева. Като цяло има икономия в размер на 32 546 лева.
Директорът на училището припомни, че изготвената справка-анализ ще бъде
поставена на видно място в учителската стая за информация и публикувана на сайта на
училището,както и протокол от заседанието на ОС.
Поставени въпроси на обсъждане - няма

Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 4
За: 4
Против: няма
Въздържал се: няма

Обществения съвет към НУ"Отец Паисий" град Пазарджик реши:
1. Съгласува отчет на бюджет 2018г. за второ тримесечие;
Справката по изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018г.и Протокол от
заседание по т.1 от ДР на ОС да бъде публикувана на сайта на училището.
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Изготвил: v
Н.Замяркова
Техническо
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