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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, 

СЕЛО КОРТЕН, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 

 

П Р О Т О К О Л №1 

от учредително заседание на Съвета за обществен мониторинг „Твоят Час” 

 

 

Днес, 13. 09. 2016г. от 17,00 часа на основание, Заповед № 9105-256/31.08.2016 

година се проведе учредително  заседание на съвета   „ТВОЯТ ЧАС” по инициатива и 

покана на директора на училището.  

На заседанието присъстваха: г-жа Боянка Славова – директор на Основно училище 

"Петко Рачев Славейков", село Кортен, общ. Нова Загора, г-н Минчо Атанасов, кмет на 

Кметство село Кортен и трима представители на Педагогическия съвет  на Основно 

училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен/  

Заседанието бе открито в 17, 00 часа. 

 

На присъстващите от директора бе предложен следния дневен ред: 

1.Избор на протоколист. 

2.Избор на председател  на Съвета за обществен мониторинг “Твоят час“. 

3.Избор на секретар на Съвета за обществен мониторинг “Твоят час“. 

4. Приемане на правила за работа на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час” 

 

Други предложения за дневен ред не постъпиха и се премина към гласуване. 

След гласуване дневният ред бе приет с 4 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 

няма. 

 

По т.1 от дневния ред  за протоколист г-жа Дойка Панова предложи г-жа Калина Вълева 

– старши учител в Основно училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен, общ. Нова 

Загора . 
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Други предложения за протоколист не бяха направени и се премина към гласуване. 

Гласували „За” – 4 , „против” – няма, „Въздържали се” – няма. 

Единодушно за протоколист  на учредителното заседание беше избрана г-жа Калина 

Вълева 

 

Преди преминаване към т.2 от дневния ред директорът  направи следното изказване: 

Госпожа Славова: След обсъждане на ПС за включване на педагогически специалисти 

бяха предложени учителите Калина Вълева – старши учител, Дойка Панова – старши 

учител и Пейо Пеев – учител.Поканила съм на срещата и г-н Минчо Атанасов – Кмет на 

Кметство село Кортен.  

Със Заповед на директора за членове на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ са 

определени 5 представители на отделните общности както следва: 

1. Минчо Русев Атанасов – Кмет на Кметство село Кортен 

2. Калина Точева Вълева -педагогически специалист 

3. Дойка Люцканова Панова – педагогически специалист 

4. Пейо Пеев – педагогически специалист 

5. Представител на община Нова Загора; 

 

По т. 2 от дневния ред се обсъди  избора на  председател на Съвета за обществен 

мониторинг  „Твоят час” . 

Господин Пейо Пеев предложи за председател г-н Минчо Атанасов. 

По тази точка не постъпиха други предложения и се пристъпи към гласуване: 

Гласували „За” – 4 , „против” – няма, „Въздържали се” – няма. 

За председател на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час” единодушно бе избран 

г-н Минчо Атанасов. 

 

По т. 3 от дневния ред за секретар на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час”, г-жа 

Калина Вълева предложи г-жа Дойка Панова – педагогически специалист. 
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По тази точка не постъпиха други предложения и се пристъпи към гласуване: 

Гласували „За” – 4 , „против” – няма, „Въздържали се” – няма. 

За секретар на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час”с пълно мнозинство бе 

избрана г – жа Дойка Панова - педагогически специалист. 

 

По т. 4 от дневния ред г-жа Боянка Славова запозна присъстващите със  утвърдените в 

Инструкция за изпълнението дейностите по Проект В605М20Р001-2.004-0004 „Развитие 

на способностите на учениците и   повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфичните знания, умения  и  компетентности /Твоят час/ - фаза  1 по 

Оперативна  програма „Наука  и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., 

правила за работа на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час” 

 

Директно се пристъпи към гласуване на правилата: 

Гласували „За” – 4 , „против” – няма, „Въздържали се” – няма. 

 

Допълнителни коментари и въпроси нямаше и поради изчерпване на дневния ред 

Учредителното събрание беше закрито в 18.00 часа. 

 

 Протоколист:.................                                                           Председател:............... 

 

                                                                                             

                                                                                        Секретар:...................... 


