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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Днес, 24.11.2017г. се  проведе заседание на Обществения съвет при ОУ 

„Максим Горки.  

На заседанието присъстват: 

Председател: 

Радослав Георгиев Рачев 

Членове: 

1. Илияна Зонкова Иванова 

2. Павлина Крумова Петкова 

3. Деляна Петрова Митева 

4. Петя Любенова Чолакова-Методиева 

С право на съвещателен глас: 

1. Надя Йорданова Георгиева – заместник на директор 

2. Живка Евстатиева – счетоводител на училището 

 

Присъстват 5 от членовете  на  Обществения съвет при ОУ „Максим 

Горки“ – гр. Левски. Има необходимия кворум за провеждане на заседанието и 

вземане на решения. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите - 3 гласа. 

 Председателят на Обществения съвет при ОУ „Максим Горки“ – гр. 

Левски предложи следния дневен реда за провеждане на заседание: 

1. Обсъждане на възможности за осигуряване храненето на ученици 

(закуски за ученици от начална степен и обяд) през 2018год. 

2. Представяне на изпълнение на други проекти на училището във връзка 

със здравословното хранене на учениците. 

3. Представяне на изпълнение на бюджета на училището за третото 

тримесечие на 2017год. 

Гласували: 

За -  5                             Против – няма  Въздържали се - няма 

 



По т. 1 

Г-жа Евстатиева – счетоводител в ОУ „Максим Горки“ – Левски запозна 

Обществения съвет с прогнозните цени за доставка на закуска и обяд в 

училището. Информира присъстващите за изтичането на договор за доставка 

на закуски и обяд от РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД – София на 31.12.2017г. 

Г-жа Георгиева представи  проучените възможностите за осигуряване на 

приготвяне и доставка на закуска за ученици от начална степен, както и обяд 

за всички ученици до края на учебната 2017/2018год, а именно  чрез отправяне 

на покана до фирми и организации, имащи право да осъществяват дейността. 

До този момент покани могат да се отправят към „Респромкомплект“ АД – 

София, които отговарят на условията за приготвяне и доставка на храна за 

ученици. СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, където се очаква да подобрят 

условията за приготвяна на храна във връзка с предоставените им средства по 

НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и евентуално Социален патронаж в 

гр. Левски при подготвяне на необходимите документи и условия и други. 

Обсъдиха се възможности за участие на представител от Обществения 

съвет при разглеждане на офертите за доставка на закуска и обяд. 

Г-н Рачев предложи за член на комисията за разглеждане на оферти за 

доставка на закуска и обяд да бъде включена и г-жа Деляна Митева 

След обсъждане се проведе гласуване за изпращане на покани за 

представяне на оферти и избора на доставчик да е съобразен с предложена 

най-ниска цена за приготвяне и доставка на закуска за ученици от начална 

степен  и обяд за всички ученици, както и за представител на Обществения 

съвет да се включи при разглеждане на офертите. 

 

Гласували: 

За -  5                             Против – няма  Въздържали се - няма 

 

По т. 2 

Г-жа Георгиева запозна Обществения съвет с действащите в училището 

проекти, свързани със здравословното хранене на учениците от начален етап. 

В училището се предоставя плод и мляко по схемите „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“ от ЕТ „Д. Лазаров – Степомад“ – гр. Левски. Към този 

момент други фирми не са изявявали желание за работа по схемите. 

След обсъждане Обществения съвет изрази съгласие за работа на 

училището по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

 

Гласували: 

За -  5                             Против – няма  Въздържали се – няма 

 



По т. 3 

Г-жа Евстатиева – счетоводител в ОУ „Максим Горки“ – Левски запозна 

Обществения съвет с изпълнението на бюджета на училището за третото 

тримесечие на 2017год. 

 

 

Гласували: 

За -  5                             Против – няма  Въздържали се – няма 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Да се избере най-ниска цена в оферта за доставка на закуска за ученици от 

начална степен  и обяд за всички ученици. 

2. Деляна Петрова Митева да участва в комисията за разглеждане на оферти за 

доставка на безплатни закуски на ученици от първи до четвърти клас и обяд 

за учениците от първи до осми клас. 

3. Одобрява работата на училището по схемите „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“ 

4. Одобрява изпълнението на бюджета на училището за третото тримесечие на 

2017год. 

 

 

Съставил: подпис    Председател: подпис 

  /П. Петкова/      /Р. Рачев/  

 

 

 

 

 


