
 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                                                                                                

С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.:  03543/2232, e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com 

 

 

  ПРОТОКОЛ  

№4/15.03.2022 г. 

за проведено заседание на обществения съвет към Основно училище „Христо Ботев“ 

 

 

Днес, 15.03.2022 г. (вторник), от 17.30 часа, в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 8 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, се проведе дистанционно заседание на обществения съвет към Основно 

училище „Христо Ботев“. 

 На заседанието присъстваха петимата редовни членове на обществения съвет и 

директорът на училището – г-н Ангел Гивечев. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 

присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на ОС дневен ред, както 

следва: 

1. Обсъждане и съгласуване на избора, извършен от учителите в ОУ „Христо Ботев“, на 

учебници и учебни комплекти за І клас за безвъзмездно ползване от учениците през учебната 

2022/2023 г.  

2. Обсъждане и съгласуване на избора, извършен от учителите в ОУ „Христо Ботев“, на 

учебници и учебни комплекти за ІV клас за безвъзмездно ползване от учениците през учебната 

2022/2023 г., 2023/2024 г. и 2024/2025 г. 

 

       Налице е кворум за вземане на решения и дневният ред е приет с: 5 гласа „за”, 0 гласа 

„против” и 0 гласа „въздържал се”.  

 

       По т. 1 от дневния ред директорът на ОУ „Христо Ботев” г-н Ангел Гивечев представи 

учебниците и учебните комплекти за І клас, които са избрани от педагогическите специалисти в 

ОУ «Христо Ботев» за обучение на учениците през учебната 2022/2023 г., и са приети с Решение 

№1 на ПС (Протокол №8/14.03.2022 г.), както следва: 

 

mailto:school@ou-hr-botev-dorkovo.com


 

 
 

К
л

а
с Учебен предмет Издателство 

Учебник/учебен комплект                                                                                                                          

Наименование, автори 

І 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
ИК „Рива” АД 

Буквар, Ангелина Жекова и колектив 

Читанка, Нели Иванова и колектив 

Първа учебна  тетрадка по български език и литература, 

Втора учебна  тетрадка по български език и литература, 

Трета учебна тетрадка по български език и литература, 

Учебна тетрадка към читанка 

І МАТЕМАТИКА 
„КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ” 

ООД   

Математика, Теодоси Витанов и колектив 

Учебна тетрадка по математика № 1 

Учебна тетрадка по математика № 2 

Учебна тетрадка по математика № 3 

І РОДИНОЗНАНИЕ 
„Просвета Плюс“ 

ЕООД 

Родинознание, Емилия Василева, Силвия Цветанска 

Учебна тетрадка по родинознание 

I МУЗИКА 
"Просвета Плюс" 

ЕООД 
Музика, Галунка Калоферова и колектив 

I 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 

„КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ” 

ООД   

Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив 

I 
ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

"Бит и техника" 

ООД 

Технологии и предприемачество, Тодорка Николова и 

колектив 

 

     Тъй като не постъпиха възражения относно представения избор на учебници и учебни 

комплекти за І клас за безвъзмездно ползване от учениците, членовете на обществения съвет 

пристъпиха към гласуване, а резултатите са, както следва: „за” - 5, „против” - 0, „въздържал 

се” - 0. 

Решение №1: На основание чл. 269, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет при ОУ „Христо 

Ботев”  съгласува избора на учителите на учебници и учебни комплекти за І клас за учебната 

2022/2023 година. 

 

       По т. 2 от дневния ред директорът на ОУ „Христо Ботев” г-н Ангел Гивечев представи 

учебниците и учебните комплекти за ІV клас, които са избрани от педагогическите специалисти 

в ОУ «Христо Ботев» за обучение на учениците през учебната 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 

2024/2025 г. и са приети с Решение №2 на ПС (Протокол №8/14.03.2022 г.), както следва: 

 



 

 

 

 

К
л

а
с 

Учебен предмет Издателство 
Учебник/учебно помагало                                                                                                                          

Наименование, автори 

ІV 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
ИК „Рива” АД 

Български език, Нели Иванова, Румяна Нешкова, Ангелина 

Жекова 

Читанка, Нели Иванова,  Румяна Нешкова, Ангелина Жекова 

Първа учебна  тетрадка по български език и литература, 

Втора учебна  тетрадка по български език и литература, 

Трета учебна тетрадка по български език и литература, 

Учебна тетрадка към читанка 

ІV АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

„Пиърсън 

Едюкейшън 

Лимитид“ 

Английски език  „Longman English for Bulgaria for the 4 grade”, 

Шарлот Ковил, Жан Перет, Габриеле Причард 

Учебна тетрадка по английски език 

ІV МАТЕМАТИКА „КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ” ООД  

Математика, Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина 

Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 

Учебна тетрадка по математика № 1 

Учебна тетрадка по математика № 2 

Учебна тетрадка по математика № 3 

ІV 
КОМПЮТЪРНО 

МОДЕЛИРАНЕ 
„Изкуства” ЕООД 

Компютърно моделиране, проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р 

Красимира Димитрова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова 

ІV 
ЧОВЕКЪТ И 

ОБЩЕСТВОТО 

"Просвета Плюс" 

ЕООД 

Човекът и обществото, доц. д-р Силвия Цветанска, др Екатерина 

Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова  

Учебна тетрадка по човекът и обществото 

ІV 
ЧОВЕКЪТ И 

ПРИРОДАТА 
„КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ” ООД   

Човекът и природата, Максим Максимов, Десислава Миленкова 

Учебна тетрадка по човекът и природата 

ІV МУЗИКА ИК „Рива” АД Музика, Адр. Георгиев и колектив 

ІV 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 
„КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ” ООД  

Изобразително изкуство, проф. Бисер Дамянов, проф. Огнян 

Занков, доц. Методий Ангелов, Теменужка Тошева  

ІV 
ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

"Бит и техника" 

ООД 

Технологии и предприемачество, Тодорка Николова, Силвия 

Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев 

 

     Тъй като не постъпиха възражения относно представения избор на учебници и учебни 

комплекти за ІV клас за безвъзмездно ползване от учениците, членовете на обществения съвет 

пристъпиха към гласуване, а резултатите са, както следва: „за” - 5, „против” - 0, „въздържал 

се” - 0. 

 

 



 

 

Решение №2: На основание чл. 269, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет при ОУ „Христо 

Ботев”  съгласува избора от учителите на учебници и учебни комплекти за ІV клас за учебната 

2022/2023 г., 2023/2024 г. и 20234/2025 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към Основно 

училище „Христо Ботев “ бе закрито. 

 

 

  

СЕКРЕТАР:……………………………. 

  / Мария Балабанова - Статева / 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:………………………  

                                                                      / Борислава Балабанова - Деянова / 

 

 
 

 
 


