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ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тeл./факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ №8 
 

  Относно: Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 година за ІІ и 

VІ клас  

 

 

 

     На 18.08.2017г. членовете на Обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград проведоха заседание във връзка със съгласуване избора от учителите на 

учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване за 

учебната 2017/2018 година за ІІ и VІ клас  

      На заседанието присъстваха всички членове на Обществения съвет, както и зам. 

директорът УД – Искра Даскалова-Инджова и директорът на училището г-жа Пашова  

     

     Г-жа Върбанова даде думата на г-жа Пашова, която запозна членовете на 

обществения съвет с направения избор на учебници и учебни помагала за учебната 

2017/2018г. 

     Г-жа Пашова обясни, че в периода от 28.07.2017г. до 07.08.2017г. всички учители в 

страната участваха във втория етап от оценяване пригодността на учебници и учебни 

комплекти за ІІ клас и учебници за VІ клас за използването им в училище . След 

приключване на този етап и оповестяване на страницата на МОН на учебниците, които 

ще се използват в системата на училищното образование през учебната 2017/2018 

година , следва учителите да направят своя избор, по кои учебници ще работят в 

училище. Днес учителите, преподаващи в съответния етап направиха своя избор и 

представиха протоколи с вх. № 2072/18.08.2017г. (VІ клас) и вх. №2071/18.08.2017г. (ІІ 

клас). Заявките за учебниците трябва да бъдат направени до 21.08.2017г., а договорите с 

издателствата трябва да бъдат сключени до 24.08.2017 г. , съгласно Заповед № РД 09-

3 382/16.08.2017г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график 

на дейностите  за осигуряване на учебници и учебни комплекти за ІІ и VІ клас и 

образци на заявки.  Сроковете са много кратки, което изизсква от нас да сме по-

експедитивни при попълване на необходимите документи, за да осигурим 

необходимите учебници за началото на уч. година. 

 

 

След тези разяснения г-жа Пашова представи направения избор на учебници и учебни 

помагала за ІІ клас и избраните учебници за VІ клас. 

 

Учебници и учебни помагала за ІІ клас 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски 

колектив 

Валидни 

издания 

Издателство 

Български език - Учебник 

Читанка 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Учебна тетрадка по бълг. език № 1  

Учебна тетрадка по бълг. език № 2  

Учебна тетрадка по бълг. език № 3  

С. Здравкова и 

Колектив 

 

 

 

2017 ИК „Анубис” 

ООД 
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/печатно издание с електронен вариант 

Учебна тетрадка по четене 
 

 

Т. Власева 

Математика - Учебник 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Учебна тетрадка № 1 

Учебна тетрадка № 2 

Учебна тетрадка № 3 

Т. Витанов и 

колектив 

2017 ИК „Анубис” 

ООД 

Околен свят - Учебник 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Учебна тетрадка по околен свят 

И. Мирчева 2017 ИК „Анубис” 

ООД 

Музика - Учебник 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Я. Рускова и 

колектив 
2017 ИК „Анубис” 

ООД 

Изобразително изкуство - Учебник 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Б. Дамянов и 

колектив 

2017 ИК „Анубис” 

ООД 

Технологии и предприемачество - Учебник 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Технологии и предприемачество - Албум 

Н. Цанев и 

колектив 
2017 „Булвест 2000” 

ООД, 

ИК „Анубис” 

ООД, 

Фондация 

„Джуниър 

Ачийвмънт 

България“ 

Учебен комплект по английски език за 

втори клас „Hello! New Edition“ 

Учебник и Учебна тетрадка 

/печатно издание с електронен вариант/ 

 

Е. Колева, 

 Е. Ставрева и 

колектив 

2017 „Просвета – 

София“  АД 

 

Учебници за VІ клас.  

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски 

колектив 
Валидни 

издания 
Издателство 

Български език, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 
М. Васева и 

колектив 
2017 „Просвета-

АзБуки” 

АД 
Литература, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

 

А. Хранова и 

колектив 

2017 „Просвета-

София” 

АД 

Английски език, ЗП 

Учебник „HELLO! NEW EDITION“ 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Е. Колева, 

Д. Петкова 

2017 „Просвета-

София“ 

АД 

Математика, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

З. Паскалева и 

колектив 

 

2017 „Архимед 2“ 

ЕООД 
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Информационни технологии, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

А. Ангелов и 

колектив 

2017 „Просвета 

Плюс“ 

ЕООД 

История и цивилизация, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

П. Павлов и 

колектив 

2017 „Просвета-

София“ 

АД 

География и икономика, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

С. Дерменджиева и 

колектив 

2017 „Просвета-

София“ 

АД 

Човекът и природата, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

М. Максимов и 

колектив 

2017 „Булвест 2000” 

ООД 

Музика, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

Я. Рускова и 

колектив 

2017 ИК „Анубис” 

ООД 

 

Изобразително изкуство, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 

М. Мойнова, 

В.Гунева-

Георгиева 

2017 „Просвета 

Плюс“ 

ЕООД 

Технологии и предприемачество, ЗП 

/печатно издание с електронен вариант/ 
Т. Николова и 

колектив 
2017 „Бит и 

техника“ ООД 

 

 

Г-жа Върбанова даде думата на членовете на обществения съвет за мнения. 

Г-жа Дарина Кинанева - учителите са тези, които най-добре могат да преценят кои 

учебници да се използват в училище и след като те са направили  този избор, ние 

можем само да ги подкрепим и да го съгласуваме.  

Останалите членове на обществения съвет се обединиха около мнението на г-жа 

Кинанева . 

 

Становище от заседанието на обществения съвет: 

 

1. На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО съгласува направения избор на учебници и 

учебни помагала за IІ клас и учебници за VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 

2017/2018 година 

 

 

 

 

Протоколирал:/П/ 

 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет 


