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ПРОТОКОЛ №6  
 

  Относно: Запознаване със състоянието на целодневната организация и организиране 

на обедното хранене на учениците през учебната 2017/2018 година. 

 

 

     На 05.07.2017г. членовете на обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград присъстваха на среща-разговор по покана на г-жа Пашова – директор на 

училището.  

     На срещата присъстваха всички членове на обществения съвет, с изключение на 

Любомир Ангелов – представител на финансиращия орган – Община Златоград, 

директор, заместник-директор на училището и г-жа Мариета Дюлгерова – ст. учител 

ГЦОУД и секретар на УН. 

     Срещата се проведе с цел информиране на членовете на обществения съвет за 

състоянието на целодневната организация и организиране на обедното хранене на 

учениците през учебната 2017/2018 година. 

      Г-жа Пашова  информира присъстващите на срещата с постъпило  уведомително 

писмо от Георги Дечев с вх. №1931/04.05.2017г., относно прекратяване на договор 

№223/05.12.2016г. за отдаване под наем на общински недвижим имот: ученическа 

столова в ОУ „Васил Левски,  гр. Златоград и писмо с вх. №2000/11.05.2017г. от Кмета 

на Община Златоград, с което ни информира за постъпила молба в Общинска 

администрация от „Съни маркет“ ЕООД за прекратяване на договор №223/05.12.2016г.   

      Г-жа Пашова обясни пред присъстващите, че в уведомителното писмо г-н Дечев не 

излага мотивите си за прекратяване на договора, но от разговори с неговите служители 

в уч. стол става ясно, че желаещите ученици да обядват в стола постепенно намаляват и 

наемателят явно не може да  си позволи да изплаща заплати на персонала си и да няма 

никаква печалба.  

     Г-жа Дюлгерова – ст. учител ГЦОУД сподели, че учениците се отказват от обедното 

хранене, защото не им допада храната, която предлага наемателя. 

     Г-жа Даскалова-Инджова – зам. директор УД и родител на ученичка в VІІ клас 

сподели същото – дъщеря й отказвала да се храни в стола, защото не и допадала 

храната, поради това „че се слага много магданоз“, който децата не обичат. 

Служителите в стола се опитали да се съобразят с желанията на учениците на отливът 

продължил. 

         Г-жа Пашова сподели за оплаквания от родители лично при нея за нежеланието на 

учениците да се хранят в стола. Прекратяването на договора от наемателя „Съни 

маркет“ ЕООД, представлявано от г-н Георги Дечев налага от м. септември 2017 г. 

ученическия стол отново да премине към училището, защото ние искаме да осигурим 

хранене на учениците, които в голямата си част  са на целодневна организация.  

       Г-жа Пашова обясни, че ще се запази сегашната цена на купона, но за целта ще се 

наложи един или двама от чистач-хигиенистите да бъдат прехвърлени в уч. стол, като с 

тях се сключи допълнително споразумение. Ще се възползваме и от програми към 

Дирекция „Бюро по труда“ веднага при обявяване на такива. Счетоводната дейност  на  

стола се извършва от г-жа Роза Цветкова – отг. счетоводител към училището, с която 

ще се сключи граждански договор за извършване на тази допълнителна дейност. Това 

се прави с цел поемане на по-голяма отговорност. При необходимост от обявяване на 

обществена поръчка за доставка на продукти се търси помощ от външно лице, 
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компетентно в тази област. Управлението, ежедневното закупуване и доставката на 

продукти се извършва от Здравко Иванов, които отговаря и за събирането на парите за 

купона на учениците и отчетността в стола и ще изпълнява длъжността управител на 

стола с граждански договор, за който ще има работно време извън работното време по 

трудово правоотношение като домакин на училището. 

      Смятаме да изготвим и правилник за ползване на уч. стол, в който се регламентират 

правата и отговорностите на всички лица – ученици, служители, учители, които ще 

обядват в стола, учители ГЦОУД, които отговарят пряко за изхранването на учениците 

– дежурят в стола, отговарят за приемането на  продуктите и др. Този правилник ще 

бъде приет на Педагогически съвет и утвърден със заповед на директора на училището. 

С него ще се запознаят и членовете на обществения съвет. Ще бъде публикуван на 

интернет страницата на  училището. 

         Г-жа Мария Папазова – член на обществения съвет и родител на ученик от ІV клас 

през уч. 2016/2017 г. сподели, че синът и също отказвал да се храни в стола след 

отдаването му под наем, повече му харесвала храната приготвена преди отдаването му 

под наем.  

      Г-жа Върбанова – председател на обществения съвет сподели същото и подкрепя 

инициативата на директора стола отново да бъде управляван от училището.  

      Останалите членове на обществения съвет също се обявиха в подкрепа на 

решението на директора на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. 

    Г-жа Пашова благодари на присъстващите за подкрепата и закри срещата с думите, 

че лично тя като директор на училището и всички педагогически специалисти и 

служители на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград винаги се стараят да спазват в работата 

си принципа за най-добрия интерес на детето и да предоставят най-качественото 

образование на учениците си.  Тя увери присъстващите членове на обществения съвет, 

че те ще бъдат информирани открито за всичко, което се отнася до управлението на 

ученическия стол 

 

 

  

 

 

 

 

Протоколирал: /П/ 

 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет 
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ПРИСЪСТВЕН  СПИСЪК  

ОТ  ПРОВЕДЕНА СРЕЩА-РАЗГОВОР  МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ И ДИРЕКТОРА НА  

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЗЛАТОГРАД  

ПРОВЕДЕНА  НА 05.07.2017 Г. 
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