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Съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за Правилника за създаването, устройството 

и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на 

образованието и науката 

 

mailto:oupetarberonjv@abv.bg


През учебната 2016/2017 година към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода се 

сформира Обществен съвет, въз основа на Протокол от проведено събрание на 

родителите, постъпил с Вх.№ АС-12-279/20.12.2016 и на Заповед от финансиращия орган 

/ и от областния управител/, постъпила с вх.№ РД-05-242/29.11.2016г. и Заповед № РД-

09-223/20.12.2016г. на директора на училището, както следва: 

Обществен съвет:  

1. Г-жа Марияна Василева Хаджиева – старши експерт в кметство с.Желю войвода 

2. Г-н Станчо Жечков Спасов – родител на ученик от 2.клас 

3. Г-жа Кремена Димитрова Куртева – родител на ученик от 5.клас 

4. Г-жа Румяна Станчева Спасова – родител на ученик от 1.клас 

5. Г-жа Димитринка Вълева Колева – родител на ученик от 6.клас 

 

Резервни членове: 

1. Калинка Георгиева – старши счетоводител специалист в кметство с.Желю 

войвода  

2. Жечко Станчев Спасов – родител на ученик от 6.клас  

3. Божидар Димитров Спасов – родител на ученик от 7.клас  

4. Асен Атанасов Шумналиев – родител на ученик от 2.клас 

5. Галина Иванова Минкова – родител на ученик от 6.клас  

Въз основа на Протокол №6/02.08.2017, постъпил с вх. №АС-12-

1232/10.08.2017г., членовете Кремена Димитрова Куртева – родител на ученик от 5.клас 

и Димитринка Вълева Колева – родител на ученик от 6.клас са заменени с резервните 

членове - Божидар Димитров Спасов – родител на ученик от 7.клас и Жечко Станчев 

Спасов – родител на ученик от 6.клас и резервният член Галина Иванова Минкова – 

родител на ученик от 6.клас отпада, т.к. детето ѝ се мести в друго училище.  Директорът 

на ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода издаде Заповед№ РД-09-490/02.08.2017 за 

наложената промяна. 

Състав на Обществен съвет след промяната:  

1. Г-жа Марияна Василева Хаджиева – старши експерт в кметство с.Желю войвода 

2. Г-н Станчо Жечков Спасов – родител на ученик от 2.клас 

3. Г-жа Румяна Станчева Спасова – родител на ученик от 1.клас 

4. Г-н Жечко Станчев Спасов – родител на ученик от 6.клас  

5. Г-н Божидар Димитров Спасов – родител на ученик от 7.клас  

Резервни членове: 

1. Калинка Георгиева – старши счетоводител специалист в кметство с.Желю 

войвода  

2. Асен Атанасов Шумналиев – родител на ученик от 2.клас 

 

 



Настоящият отчет съдържа обобщена информация за дейността на съвета, а именно: 

проведени заседания, взети решения и изразени становища. 

Общо, през учебната година, бяха проведени девет заседания, на които се взеха 

конкретни и ясни решения. 

 

Първото заседание на съвета се проведе на 21.09.2017, при следния дневен ред: 

т.1. – Излъчване на представител на родителите за участие в съвета за обществен 

мониторинг „Твоят час“ в изпълнение на чл.2, ал.4 от Инструкцията за изпълнение на 

дейностите по проект BG5M2OP0012.004-0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“-фаза 2. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 По реда на чл.28 ал.2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект 

BG5M2OP0012.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности /Твоят час/“ общественият съвет определя г-н Божидар 

Спасов като представител на родителите в съвета „Твоят час“. 

 

На 09.10.2017 се проведе второ заседание на съвета, при следния дневен ред: 

 т.1. – Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, 

съгласно чл.269, ал.1, т.4 на ЗПУО 

т.2 – Изготвяне на годишен отчет на Обществения съвет, съгласно чл.17, ал.1 от 

Правилника за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Съгласува предоставената писмена информация от главния счетоводител на 

училището, включваща: отчет за касовото изпълнение на бюджета към 

30.09.2017г., справка за процентното изпълнение на бюджета към 30.09.2017г 

 Членовете на Обществения съвет изготвиха годишен отчет за дейността си за 

2016/2017 учебна година, които съдържа обобщена информация за дейността на 

съвета, а именно: проведени заседания, взети решения и изразени становища. 

 

 

 



На 04.01.2018 се проведе трето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Представяне на отчета за четвъртото тримесечие за изпълнение на бюджета на 

училището, даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2017г. и 

становище за разпределението на бюджета за финансовата 2018г. по дейности и размера 

на капиталовите разходи. съгласно чл. 269, ал.1, т.4 на ЗПУО.  

т.2. - Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището, съгласно чл. 269, ал.1, т.5 на ЗПУО. 

т.3 - Обсъждане на участие на ОУ“Д-р Петър Берон-с.Желю войвода“ в процедура за 

кандидатстване с проект за иновация за включване в мрежа на иновативните училища в 

област Иновативни елементи по отношение на Иновативни методи на преподаване и 

образователна среда за учебната 2018/2019 година 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Присъстващите изказаха следните мнения: Общественият съвет подкрепя идеята 

за проект за иновация и като счита, че чрез него ще се развият множество 

качества у учениците, които ще вземат участие, дава одобрение за 

кандидатстване. След обсъждане председателят на съвета предложи 

представеният иновативен проект да бъде приет и одобрен чрез гласуване от 

членовете на съвета. 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода съгласува 

предоставената писмена информация от главния счетоводител на училището, 

включваща: уточнен бюджет за 2017г.; отчет за касовото изпълнение на бюджета 

към 31.12.2017г., справка за процентното изпълнение на бюджета към 

31.12.2017г.. 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода съгласуване 

предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 

края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището. 

 

На 15.02.2018 се проведе четвърто заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 1.клас за учебната 

2018/2019 година. 

т.2 Проект на бюджета на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за 2018 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за 1.клас 

през 2018/2019 учебна година, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците, както следва: 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода приема Проекта на 

бюджета на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за 2018г. 



На 09.03.2018 се проведе пето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Даване на становище по училищния „План - прием за учебната 2018 - 2019 г.“ 

в ОУ „Д-р Петър Берон - с.Желю войвода 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода съгласува 

училищния „План - прием за учебната 2018 - 2019 г.“ в ОУ „Д-р Петър Берон 

с.Желю войвода . Те изказаха положително становище относно политиката на 

училището по отношение на „План – приема за учебната 2018 – 2019г.“ в ОУ „Д-

р Петър Берон“ -  с.Желю войвода. 

 

На 16.04.2018 се проведе шесто заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Даване на становище по първия тримесечен отчет за изпълнение на бюджета на  

ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода към 31.03.2018г. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Съгласува предоставената писмена информация от главния счетоводител на 

училището, включваща: уточнен бюджет за 2018г.; отчет за касовото изпълнение 

на бюджета към 31.03.2018г., справка за процентното изпълнение на бюджета към 

31.03.2018г 

 

На 03.07.2018 се проведе седмо заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година 

т.2 – Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от външното оценяване - 2017/2018 учебна година 

т.3 – Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю 

войвода 2016-2020 – за учебната 2017/2018 

т.4 - Представяне на отчет за второто тримесечие за изпълнението на бюджета на ОУ  “Д-

р Петър Берон “ - с. Желю войвода към 30.06.2018г . 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година 

 Одобрява отчета за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ“Д-р Петър 

Берон“-с.Желю войвода 2016-2020 – за учебната 2017/2018 



 Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от външното оценяване - 2017/2018 учебна 

година 

 Одобри предоставената писмена информация за второто тримесечие за 

изпълнение на бюджета на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода към 

30.06.2018, включваща: уточнен бюджет за 2018г.; отчет за касовото изпълнение 

на бюджета към 30.06.2018г., справка за процентното изпълнение на бюджета към 

30.06.2018г 

 

На 30.07.2018 се проведе осмо заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. - Съгласува избора от учителите на учебници и учебни комплекти за 3.клас и 

учебници за 7.клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода съгласува 

избраните от учителите учебници и учебни комплекти за 3.клас и учебници за 

7.клас за учебната 2018/2019г.: 

 

На 03.09.2018 се проведе девето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Одобряване на актуализираната стратегия за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-

с.Желю войвода 

т. 2. – Избор  на представител за участие в работата на педагогическия съвет при 

обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 

т.3. – Излъчване  на представител в актуализирането и приемането на етичния кодекс на 

ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за учебната 20018/2019 година 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода взе следните решения: 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода одобри 

актуализираната стратегия за развитие на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода. 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода избра Божидар 

Димитров Спасов да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане 

на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне 

на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

 Общественият съвет на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю войвода дава положително 

становище по актуализацията на Етичния кодекс на ОУ „Д-р Петър Берон с.Желю 

войвода и препоръча да се приеме на заседание на педагогически съвет. 



Отчетът е изготвен от Обществения съвет на Заседание, проведено на 12.10.2018г. 

регистрирано с Протокол №1, вх.№АС-12-94/12.10.2018г. 

Представеният отчет да се постави на информационното табло на училището, да 

бъде публикуван на интернет страницата на училището и да се представи и обсъди 

публично на среща с родителите от училището, съгласно чл.17, ал.1, т.1 – 3 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

училищата, издаден от Министерство на образованието и науката. 

 

Обществен съвет към ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода: 

Председател: Станчо Жечков Спасов 

Секретар: Румяна Станчева Спасова 

Членове: Марияна Василева Хаджиева  

Жечко Станчев Спасов  

Божидар Димитров Спасов  

 

 

 

 

 

 

 


