
                                      

                                 

                                            ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “    

                           С.БЕЛОМОРЦИ 

                                Общ.Омуртаг                                    Обл.Търговище  

                                             _________________________________________________________________ 

                                       ул.”Ив.Станков” №20  тел:0605/6- 48-47, факс:0605/6-48-47 

                               e-mail: oy_ g.benkovski.bc@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 4/15.03.2021 година 
 

           Днес, 15.03.2021 г., се проведе  заседание на Обществения съвет при Основно 

училище „Георги Бенковски“ с.Беломорци 

 

            Присъстваха : 

 

      1. Йордан Кирилов Ангелов -  родител 

2. Станчо Пламенов Станчев – родител 

3. Стилиян Митков Тодоров – родител 

4. Ангел Михайлов Атанасов – настойник 

5.Христо Ангелов Илиев  – кмет на с. Беломорци, представител на общината 

 

Присъства и Диана Стойкова Стоянова – директор на Основно училище „Георги 

Бенковски“ с. Беломорци.    

   Дневен ред: 

1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за учебната 2021/20212 

година за първи клас.  

2. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 

година за  трети клас.  

3. Съгласуване на избора на учебници  за учебната 2021/2022  година за седми 

клас.  

 

Дневният ред беше гласуван и приет с 5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”. 
 

По първа точка от дневния ред г-жа Диана Стоянова - директор на училището 

представи доклад от Деян Дойчев  –ст. учител І-ІV клас, Мария Станчева – ст. учител     

І-ІV клас   и Павлин Павлов - ст. учител ГЦОУД в начален етап,  Мая Димитрова – ст. 

учител по БЕЛ,  изобразително изкуство, технологии и предприемачество,  Мехмед 

Ахмедов – ст.учител по математика, информационни технологии, физика и астрономия,   

Шермин Мустафова  – учител-лектор  по история и цивилизации, география и 

икономика, Илияна Жекова – гл.  учител по руски език и музика, Диана Стоянова – 

учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, 

учители, които ще преподават в първи, трети клас и седми  клас    през учебната  

2021/2022 година. 

След разглеждане на предложенията за учебници и учебни комплекти за първи,  

клас от преподаващите учители, предложенията бяха подложени на гласуване и приети 

с 5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 

На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО общественият съвет РЕШИ: 
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1. ОДОБРЯВА И СЪГЛАСУВА избора на учебници и учебни комплекти за учебната 

2021/2022 година за първи  клас в Основно училище „Георги Бенковски“ 

с.Беломорци  по предложение на Деян Дойчев – ст. учител І-ІV клас  и Павлин 

Павлов- ст. учител ГЦОУД -учители, които ще преподават в първи клас, както 

следва: 

 

 След разглеждане на предложенията за учебници и учебни комплекти за трети  

клас от преподаващите учители, предложенията бяха подложени на гласуване и приети 

с 5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 

На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО общественият съвет РЕШИ: 

 

2. ОДОБРЯВА И СЪГЛАСУВА избора на учебници и учебни комплекти за учебната 

2021/2022 година за трети  клас в Основно училище „Георги Бенковски“ 

с.Беломорци  по предложение на Мария Станчева – ст. учител І-ІV клас, Илияна 

Жекова – гл. учител по руски език   и Павлин Павлов- ст. учител ГЦОУД -учители, 

които ще преподават в трети  клас, както следва: 

              

№ по ред УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ТРЕТИ  

КЛАС, АВТОРИ 
ИЗДАТЕЛСТВО 

1.  Буквар, Вл.Попов „Просвета АзБуки“  ЕООД 

2.  Читанка, И.Иванов и колектив „Просвета АзБуки“  ЕООД 

3.  Учебна тетрадка по писане  № 1 ,  К.Брайкова и колектив „Просвета АзБуки“  ЕООД 

4.  Учебна тетрадка по писане  № 2 , К.Брайкова и колектив „Просвета АзБуки“  ЕООД 

5.  Учебна тетрадка  по български език №3,  К.Брайкова  и 

колектив 
„Просвета АзБуки“  ЕООД 

6.  Учебна тетрадка  към читанка,  К.Брайкова  и колектив „Просвета АзБуки“  ЕООД 

7.  Математика, Ю.Гарчева и Анг.Манова- Мунтова  „Просвета-София“ АД 

8.  Учебна тетрадка № 1,  Ю.Гарчева и Анг.Манова- Мунтова „Просвета-София“ АД 

9.  Учебна тетрадка   № 2,  Ю.Гарчева и Анг.Манова- Мунтова „Просвета-София“ АД 

10.  Музика,  Г.Калоферова  и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 

11.  Изобразително изкуство,  Л.Ангелова  и колектив „Просвета-София“ АД 

12.  Технологии и предприемачество,  Т.Николова и 

колектив 
„Бит и техника“ ООД 

13.  Албум по технологии и предприемачество за І клас,  

Т.Николова и колектив 
Бит и техника“ ООД 

№ по ред УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ТРЕТИ  

КЛАС, АВТОРИ 
ИЗДАТЕЛСТВО 

1.  Български език, Р.Танкова и колектив „Просвета -София“  АД 

2.  Читанка, Р.Танкова  и Ц.Дулев „Просвета-София“ АД 

3.  Учебна тетрадка по български език № 1 ,  Р.Танкова и 

колектив 

„Просвета-София“ АД 

4.  Учебна тетрадка по български език № 2 ,  Р.Танкова и 

колектив 

„Просвета-София“ АД 

5.  Учебна тетрадка към читанка, Р.Танкова и колектив „Просвета-София“ АД 

6.  Учебник по руски език „Веселые ребята“, Д. Цотова „Клет България“ ООД 

7.  Учебна тетрадка  по руски език „Веселые ребята“, Д. 

Цотова 
„Клет България“ 

8.  Математика, Ю.Гарчева и А.Манова-Мунтова  „Просвета-София“ АД 



                                      

След разглеждане на предложенията за учебници за седми  клас от 

преподаващите учители, предложенията бяха подложени на гласуване и приети с 5 

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 

На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО общественият съвет РЕШИ: 

 

3.ОДОБРЯВА И СЪГЛАСУВА избора на учебници за учебната 2021/2022 

година за седми клас в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци  по 

предложение на  Мая Димитрова – ст. учител по БЕЛ,  изобразително изкуство, 

технологии и предприемачество,  Мехмед Ахмедов – ст.учител по математика, 

информационни технологии, физика и астрономия,   Шермин Мустафова  – учител-

лектор  по история и цивилизации, география и икономика, Илияна Жекова – гл.  

учител по руски език и музика, Диана Стоянова – учител по биология и здравно 

образование и химия и опазване на околната среда, учители, които ще преподават в  

седми  клас, както следва: 

 

9.  Учебна тетрадка по математика № 1,    Ю.Гарчева и 

А.Манова-Мунтова 

„Просвета-София“ АД 

10.  Учебна тетрадка по математика  № 2,  Ю.Гарчева и 

А.Манова-Мунтова 

„Просвета-София“ АД 

11.  Компютърно моделиране, Д.Тупарова и колектив „Просвета-София“ АД 

12.  Човекът и обществото, П.Павлов и колектив „Просвета -София“ АД 

13.  Учебна тетрадка по човекът и обществото, П.Първанова и 

колектив 
„Просвета-София“ АД 

14.  Човекът и природата, Л.Зафирова и С.Лазарова „Просвета -София“ АД 

15.  Учебна тетрадка по човекът и природата,  Л.Зафирова и 

С.Лазарова 
„Просвета-София“ АД 

16.  Музика, Е.Вълчинова-Чендова  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

17.  Изобразително изкуство, П.Иванова  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

18.  Технологии и предприемачество,   Т.Николова и 

колектив 
"Бит и техника" ООД 

19.  Албум по технологии и предприемачество, Т.Николова и 

колектив   
"Бит и техника" ООД 

№ по 

ред 
УЧЕБНИЦИ ЗА СЕДМИ КЛАС, АВТОРИ ИЗДАТЕЛСТВО 

1. 1. Български език, В. Михайлова и колектив "Просвета-София" АД 

2. 2. Литература,  А. Хранова и колектив "Просвета-София" АД 

3. 3. Руски език  “Конечно!”, Т. Алексиева и колектив „Клет България“ ООД 

4. 4. Математика, Т. Витанов и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

5. 5. Информационни технологии, В. Петров  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

6. 6. История и цивилизации, Р.Гаврилова и колектив "Просвета-София" АД 

7. 7. География и икономика, С. Дерменджиева и колектив „Просвета – София“ АД 

8. 8. Биология и здравно образование, М.Кабасанова и 

колектив 
"Просвета-София" АД 

9. 9. Химия и опазване на околната среда, Й.Димова и 

колектив 
"Просвета-София" АД 

10. Физика и астрономия, М.Максимов и Г.Русева „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

11. Музика, В. Сотирова и колектив "Просвета-София" АД 

12. Изобразително изкуство, О. Занков  и колектив 

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

13. Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив „Бит и техника“ ООД 



                                      

 
 

Председател:           Секретар: 

 Йордан Кирилов Ангелов                                       Станчо Пламенов Станчев 

 

 

               

Членове:  

1.Христо Ангелов Илиев– кмет на с. Беломорци, представител на общината……............. 

 

2.Стилиян Митков Тодоров   - родител ……………………….. 

 

3.Ангел Михайлов Атанасов – настойник…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


