
Вх. № 335/10.01.2023 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от проведено заседание на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

гр. Пловдив 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Съгласуване на предложението за Държавния план-прием за учебната 2023/2024 

година и даване на становищe. 

2. Представяне на отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. Изготвяне на становищe. 

 

Днес, 10 януари 2023 година, се проведе първо присъствено заседание на членовете на 

Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив. 

Присъстваха 5 ( пет ) от общо 7 (седем) от редовните членове на Обществения съвет към 

училището, което определя заседанието като редовно. 

Заседанието започна в 18.00 часа. Г- жа Тодорова, ЗДУД представя предварително 

обявения дневен ред и предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. 

Точка 1 от дневния ред: Предложението е на база реализиран прием от 

последните 3   години и не предвижда промени. 

Предложение за държавен план-прием във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” за 

учебната 2023/2024 година: 

Прием след завършено основно образование: 

Профил чужди езици, дневна форма на обучение 

• Френски език- общо 130 ученици, без квоти за момчета и момичета /5 паралелки, 26 

ученици. 
Профилиращи предмети във втори гимназиален етап- Първи предмет- френски език, 

втори предмет- английски език, трети предмет- по избор. 

• Английски език- общо 78 ученици, без квоти за момчета и момичета /3 паралелки, 26 

ученици. 

Профилиращи предмети във втори гимназиален етап - Първи предмет- английски език, 

втори предмет- френски език, трети предмет- по избор. 

Общо: 208 ученици 

Балообразуване: yтрoeнитe точки oт Haциoнaлнoтo външнo oцeнявaнe пo БEЛ плюс 

точките от Haциoнaлнoтo външнo oцeнявaнe пo Maтeмaтиĸa, плюc oцeнĸите, приравнени в 

точки за VII ĸлac пo БEЛ и пo мaтeмaтиĸa от Свидетелството за основно образование. 

Членовете на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”– гр. Пловдив 

дават положителна оценка на предложения план-прием за учебната 2023/2024 година и го 

приемат без забележка. 

Гласували: 5      „За”: 5               „Въздържали се”:0 

 

Точка 2 от дневния ред: Представяне на отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. 

Изготвяне на становищe. 

 

Представена беше информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 

2022 година. Членовете на Обществения съвет заявиха, че са запознати с предварително 

изпратените материали и нямат забележки. 

 

Проект за решение: Обществения съвет при ФЕГ“Антоан дьо Сент-Екзюпери“ одобрява 

отчета за изпълнение на бюджета за 2022 година;  

 

Гласували: 5        „За“: 5                          „Въздържали се”:0 

 

С изчерпване на дневния ред събранието на ОС беше закрито. 

 

 



 

 

Приложение: 

 

Присъствен списък на членовете на ОС 

      

 

Съставил: Петя Тодорова, ЗДУД         подпис  / п / 

                          

                         Атанасия Маркова            подпис / п / 

 

Председател на Обществения съвет при ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 


