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Протокол №1 

 

Днес 14.09. 2017г. се проведе  заседание на членовете на съвета за обществен мониторинг 

по проект BG05М2ОР001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(ТВОЯТ ЧАС) –фаза І” , определени,съгласно Заповед № РД-06-237 от 14.09.2016г. и Заповед № 

РД-06-27 от 17.09.2016г. на Директора на ПГСС”В.Левски” гр. Първомай. 

Съвета е в пълнен състав, а именно: 

1.Гергана Петрова Петрова-представител на училището; 

2.Юлиян Георгиев Димитров- представител на общината; 

3. Игнат Ангелов Панайотов- представител на училищното настоятелство; 

4. Таня Малчева Божева-представител на родителите; 

5. Илиана Тенчева Маджева- представител на родителите; 

6. Елена Петкова Джангозова-представител на родителите; 

7. Пеню Здравков Запрянов-представител на обществеността; 

На заседанието присъстваха Севдалина Райчева Йорданова - родител на Татяна Йорданова 

от ХІ а клас за учебната 2017/2018г.и Росица Тоскова Генова – директор на ПГСС”В.Левски” гр. 

Първомай. 

Гергана Петрова  направи предложение за дневен ред: 

1. Освобождаване на Илиана Тенчева Маджева – представител на родителите и член на 

съвета,поради приключване на обучението на детето и. 

2. Приемане на Севдалина Райчева Йорданова –представител на  родителите, определен от 

Общественият съвет на училището с протокол от 07.09.2017г. 

 3. Разглеждане на правилата за работа на училищният съвет за обществен мониторинг по 

проект BG05М2ОР001-2.004 -ТВОЯТ ЧАС –фаза І” и решение за актуализирането им за учебната 

година. 

 4.Одобряване на Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности през учебната 

2017-2018 година. 

От присъстващите със „За” гласуваха всички членове, нямаше „Против” и „Въздържали 

се”. Въз основа на резултатите от гласуването се утвърди текущият дневен ред на заседанието на 

съвета. 

По Първа точка от дневният ред: 

Илиана Маджева–представител на родителите,направи предложение за освобождаването и 

от съвета. Проведе се гласуване, на което от присъстващите за направените предложения 

гласуваха всички членове на  съвета „Твоят час”. Нямаше „Против” или „Въздържали се”. 

По Втора точка от дневния ред бе направено предложение от Юлиян Георгиев Димитров за 

приемане  на Севдалина Йорданова, като член на съвета. 

Съветът гласува  със 7 гласа „За”,няма „Против” и „Въздържали се”,  и прие членството на 

Севдалина Райчева Йорданова, като представител на родителите.  
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

По Трета точка от дневния ред бе направено предложение от Юлиян Георгиев Димитров за 

приемане на актуализираните правила за работа на Оществения съвет по проект BG05М2ОР001-

2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза 1. 

Съветът гласува  със 7 гласа „За”,няма „Против” и „Въздържали се”,  и прие правилата за работа 

на съвет по проект BG05М2ОР001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(ТВОЯТ ЧАС) –фаза 1 за учебната 2017/2018 година, които се изменят само в частта на състава на 

съвета. 

По четвърта точка от дневния ред:  

Госпожа Генова представи разработен Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности 

в ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай, за учебната 2017-2018 година. Съветът разгледа механизма 

и пристъпи към гласуване за одобрението му. Членовете гласуваха  със 7 гласа „За”,няма „Против” 

и „Въздържали се”. Съветът „Твоят час”  одобри Механизъм за идентифициране на извънкласните 

дейности през учебната 2017-2018 година,който следва да бъде утвърден от директора. 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 

Членове на   съвет”Твоят час”: 

 1.………………. 

/Г. Петрова/ 

                                                                                                                             

  2.………………. 

/Т. Божева/ 

                                                                                                                            

3.………………. 

/Ю. Димитров/ 

 

4.………………. 

/И. Панайотов/ 

 

5.………………. 

/П. Запрянов/ 

 

6.………………. 

/ И. Маджева/ 

 

7.………………. 

/ Е. Джангозова/ 

 

8………………..      9……………….. 

/Росица Генова – директор/     С.Йорданова 
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Протокол 2 
 

  Днес 25.09.2017г. след получени устни покани от госпожа Гергана Петрова –председател на 

съвета”Твоят час” към ПГСС”В.Левски”гр. Първомай се проведе заседание на Обществения съвет 

за мониторинг по 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,на което присъстваха: 

1.Гергана Петрова Петрова-председател на съвета 

2.Юлиян Георгиев Димитров- член  

3. Игнат Ангелов Панайотов- член 

4. Таня Малчева Божева-секретар на съвета 

5. Севдалина Райчева Йорданова- член 

6. Елена Петкова Джангозова-член 

7. Пеню Здравков Запрянов- член 

8. Росица Генова - директор 
Членовете на съвета са в пълен състав и може да се определи дневен ред. 

В качеството си на председател на съвета ,,Твоят час’’, Гергана Петрова направи предложение за 

дневен ред: 

1.Анализиране на резултатите от направеното анкетно проучване сред учениците за 

желанията им за участие в групи по проект ”Твоят час” за учебната 2017/2018 година. 

2.Изпълнение на механизъм за идентификация на извънкласни дейности и определяне на 

броя на групите и броя на учениците в тях, в зависимост от резултатите от анкетирането и 

направените предложения в електронната платформа за сформиране на групи по дейности по 

интереси и групи за обучителни затруднения,съгласно Справка от платформата от 25.09.2017г. 

3.Запознаване със Справка за предложените и препоръчани дейности по проекта от 

електронната платформа по проекта.  

От присъстващите със „За” гласуваха всички членове, нямаше „Против” и „Въздържали 

се”. Въз основа на резултатите от гласуването се утвърди текущият дневен ред на заседанието на 

съвета. 

По т.1 и т.2, докладва директорът на училището. 

След изслушване на госпожа Генова и предоставяне на материалите, съвета пристъпи към 

гласуване. 

По т.1-със седем гласа „за” и нула „против” и „въздържали се”, Общественият съвет единодушно 

прие отчетените резултати от проведеното Анкетно проучване сред учениците, а именно: 

-От общо 337 броя ученици , съгласно Списък Образец 1 са анкетирани повече от 200 ученици на 

територията на училището. 

По т.2-със седем гласа за и нула против и въздържали се, Общественият съвет единодушно прие : 

-Съгласно предложените дейности и резултатите от анкетното проучване на учениците се приема 

предложението на госпожа Генова да се обособят 8 групи за ученици за дейности по обучителни 

затруднения и 7 групи за ученици по дейности по интереси. В групите по обучителни затруднения 

максималният брой на учениците е 10 в една група. 
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

-В групите по интереси, броят на учениците да бъде до 25 ученика в група,като се приема, че 

съгласно инструкцията по проекта броя на учениците в групите по интереси може да бъдат до 25 

ученика в група,и сформирането на една група по интереси ще се извършва, съгласно заявените 

желания за участие на учениците в проекта. 

-14 преподаватели са предложили сформиране на групи по дейностите от проекта. Предложенията 

са разгледани и одобрени  от председателя на съвета ”Твоят час” към ПГСС”В.Левски” 

гр.Първомай. 

По т.3 докладва Гергана Петрова – председател на съвета. 

Със седем гласа „за” и нула „против” и „въздържали се”, Общественият съвет единодушно прие 

представената информация от Справката за предложени и препоръчани дейности по проекта,които 

отговарят на нуждите за изпълнение по проекта.Прие се, че интересите и желанията на учениците 

са водещи в определянето на групите и дейностите по изпълнение на проекта. 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 
Членове на   съвет”Твоят час”: 

 1.……………….      5.………………. 

/Г. Петрова/      /П. Запрянов/ 

                                                                                                                             

  2.……………….      6.………………. 

/Т. Божева/      / С.Йорданова/ 

                                                                                                                            

3.……………….      7.………………. 

/Ю. Димитров/       / Е. Джангозова/ 

 

4.……………….      8……………….. 

/И. Панайотов/     /Росица Генова – директор/ 
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Протокол № 3 

 
Днес 02.10.2017г. след получени устни покани от госпожа Гергана Петрова –председател на 

съвета”Твоят час” към ПГСС”В.Левски”гр. Първомай се проведе заседание на Обществения съвет за 

мониторинг по 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,на което присъстваха: 

1.Гергана Петрова Петрова-председател на съвета 

2.Юлиян Георгиев Димитров- член  

3. Игнат Ангелов Панайотов- член 

4. Таня Малчева Божева-секретар на съвета 

5. Севдалина Райчева Йорданова- член 

6. Елена Петкова Джангозова-член 

7. Пеню Здравков Запрянов- член 

8. Росица Генова - директор 

Членовете на съвета са в пълен състав и може да се определи дневен ред. 

Гергана Петрова в качеството си на председател на съвета ,,Твоят час’’ направи следното предложение за 

дневен ред: 

1.Запознаване с бюджета по проекта и разпределението му по дейности и по групи, съгласно изпълнението 

на Инструкцията по проекта. 

 2. Разглеждане и одобряване на Училищната програма по проект „Твоят час” на ПГСС”Васил Левски” гр. 

Първомай представена от госпожа Росица Генова – директор. 

От присъстващите със „За” гласуваха всички членове, нямаше „Против” и „Въздържали се”. Въз 

основа на резултатите от гласуването се утвърди текущият дневен ред на заседанието на съвета. 

По т.1 и т.2, докладва госпожа Генова -директор на училището.Същата запозна присъстващите с 

правилата за разпределение на отпуснатите финансови средства по проекта,както и разпределението им по 

дейности.Госпожа Генова предостави изготвена Училищна програма по проект ”Твоят час” на 

ПГСС”В.Левски” гр.Първомай. 

След изслушване на информацията и разглеждане на предоставените документи, членовете на съвета 

„Твоят час” пристъпиха към гласуване. 

По т.1-със седем гласа „за” и нула „против” и „въздържали се”, Съветът ”Твоят час” единодушно 

одобри и прие разпределението на финансовите средства,предоставени по проект”Твоят час”, а именно: 

-Училището попада в група ІV-та по проекта и целевите стойности за 337 ученика по Списък-Образец 1 са 

31 446 лева.От тях приоритетно се разпределят за групи по обучителни затруднения – 12 893 лева. 

Останалите финансови средства ще бъдат разпределени по пера за обезпечаване на работата на групите по 

интереси и съгласно изискванията на утвърдената Инструкция по проекта за учебната 2017-2018 година. 

По т.2-  Съветът ”Твоят час” се запозна с изготвената училищна програма по проект ”Твоят час” за 

реализиране на дейностите по проекта в ПГСС”В.Левски” гр. Първомай.Същата е изготвена на база 

подадените заявления и декларации за информирано съгласие от родители на учениците,желаещи да 

участват в групите по проекта. 

В нея влизат : 

-Разпределение на финансовите средства по различните дейности, 

-Изготвените графици и тематични разпределения от одобрените преподаватели за ръководители на групи 

по проекта,съобразени с учебните занятия на учениците и преподавателската натовареност на учителите. 

-Броят на учениците в различните групи по области и дейности. 
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Със седем гласа „за” и нула „против” и „въздържали се”, Съветът ”Твоят час” единодушно одобри и 

прие изготвената училищна програма по проект ”Твоят час” за реализиране на дейностите по проекта в 

ПГСС”В.Левски” гр. Първомай.Същата следва да бъде утвърдена от Директора на училището в срок, 

съгласно инструкцията по проекта. 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 

Членове на   съвет”Твоят час”: 

 1.………………. 

/Г. Петрова/ 

                                                                                                                             

  2.………………. 

/Т. Божева/ 

                                                                                                                            

3.………………. 

/Ю. Димитров/ 

 

4.………………. 

/И. Панайотов/ 

 

5.………………. 

/П. Запрянов/ 

 

6.………………. 

/С.Йорданова/ 

 

7.………………. 

/ Е. Джангозова/ 

 

8……………….. 

/Росица Генова – директор/ 
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Приложение № 1 към Протокол № 3  от 02.10.2017г. на Съвета „Твоят час” 

 

Приложение към Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности в ПГСС”В.Левски”гр. 

Първомай,утвърден със Заповед № РД-06-32 от 18.09.2017г. 

 

Списък на  

Групите по дейности,ръководителите на групите и броя на учениците в групите  

по проект „Твоят час”,съгласно целевите стойности за изпълнение на училищната програма 

 на ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай 

2017г.-2018г. 

№ 

по 

ред 

Вид и Наименование на дейносттта Определен 

ръководител 

Брой ученици в 

групата,съгласно 

заявените желания 

по Приложение № 

2 

Начало на 

занятията 

І.Дейности за преодоляване на обучетелни трудности 

1. Математика плюс Ширин Неджиб 10 07.11.2017г. 

2. Математиката и аз Здравка Манолова 10 06.11.2017г. 

3. Български език и литература Дора Караманова 10 08.11.2017г. 

4. Клуб "Мисия Аз" Радосвета Казакова 10 08.11.2017г. 

5. Информационни технологии Мая Калинова 10 07.11.2017г. 

6. Професия Агроеколог Дияна Сулева 10 06.11.2017г. 

7. Химия и География –нови меридиани и 

неоткрити уравнения-І група. 

Донка Иванова 7 06.11.2017г. 

8. Химия и География –нови меридиани и 

неоткрити уравнения-ІІ група. 

Донка Иванова 6 06.11.2017г. 

ОБЩО ЗА т.І: 7 73  

(седемдесет и три) 

 

ІІ.Дейности по интереси 

№ 

по 

ред 

Вид и Наименование на дейносттта Определен 

ръководител 

Брой ученици в 

групата,съгласно 

заявените желания 

по Приложение № 

2 

Начало на 

занятията 

1. Клуб„Спортен свят”2 Найден Йорданов 20 08.11.2017г. 

2. Клуб”Генезис” Николина Атанасова 15 09.11.2017г. 

3. Клуб”Икономист” Мария Петкова 18 07.11.2017г. 

4. Клуб”В света на техниката” Антоанета Чешмеджиева 15 06.11.2017г. 

5. Български език и литература – Как да 

бъдем креативни в необятният Свят на 

езика. 

Жанета Стоянова 21 07.11.2017г. 

6. Клуб”Майсторилница” Мария Банялиева 20 09.11.2017г. 

7. Клуб„Спортен свят” Павлина Иванова 16 07.11.2017г. 

ОБЩО За т.ІІ.: 7 125  

ВСИЧКО ОБЩО:  14 бр.ръководители 198 бр. ученика Ноември 

2017 -Юли 

2018 
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С цел изпълнение на дейностите по проекта,както и  съгласно чл.41, ал.4   от Инструкцията за изпълнение 

на дейностите по 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,както и с удовлетворяване на желанията и интересите на учениците 

членовете на училищният съвет по обществен мониторинг по проект „Твоят час” ,приема,че при изявено 

желание от ученици в училището за допълнително включване в действаща група ще им бъде дадена тази 

възможност. 

 

Директор:Росица Генова: Гергана Петрова –председател на Съвет за 

мониторинг по проект ”Твоят час” 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53А,     тел./факс: 0336 2912-директор,    e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 
 

 

 

 

Протокол № 4 
 

Днес 28. 02. 2018г. след получени устни покани от госпожа Гергана Петрова –председател на 

съвета”Твоят час” към ПГСС”В.Левски”гр. Първомай се проведе заседание на Обществения съвет за 

мониторинг по 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,на което присъстваха: 

1.Гергана Петрова Петрова-председател на съвета 

2.Юлиян Георгиев Димитров- член  

3. Игнат Ангелов Панайотов- член 

4. Таня Малчева Божева-секретар на съвета 

5. Севдалина Райчева Йорданова- член 

6. Елена Петкова Джангозова-член 

7. Пеню Здравков Запрянов- член 

8. Росица Генова - директор 

Гергана Петрова Петрова в качеството си на председател на съвета ,,Твоят час’’ направи предложение за 

дневен ред: 

1.Запознаване с одобрената и потвърдена в онлайн системата актуализирана Училищна програма по проект 

„Твоят час” предоставена от госпожа Росица Генова – директор. 

По т.1 докладва директорът на училището. 

След изслушване на госпожа Генова и предоставяне на материалите,с които членовете на съвета се 

запознаха се пристъпи към гласуване. 

По т.1-със седем гласа за и нула против и въздържали се, Общественият съвет единодушно прие 

актуализираната Училищна програма”Твоят час за учебната 2017/2018 година, утвърдена със Заповед № 

РД-06-615 от 28.02.2018г. на Директора. 

 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 

Членове на   съвет”Твоят час”: 

 1.……………….      5.………………. 

/Г. Петрова/      /П. Запрянов/ 

                                                                                                                             

  2.……………….      6.………………. 

/Т. Божева/      / С.Йорданова/ 

                                                                                                                            

3.……………….      7.………………. 

/Ю. Димитров/       / Е. Джангозова/ 

 

4.……………….      8……………….. 

/И. Панайотов/     /Росица Генова – директор/ 

 

 

 

mailto:pgss_parvomai@abv.bg
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