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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


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 12.10.2018 г, при следния дневен ред: 

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

до 30.09.2018г., съгласно чл.269, ал.1, т.4 на ЗПУО 

 

На 26.11.2018 се проведе второ заседание на съвета, при следния дневен ред: 

 т.1. Промяна в състава на Обществения съвет поради отписване или завършване 

на детето/ученика, чийто родител е член на същия по реда на чл.15, ал.1 т.2 и ал.2 

от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 

 т.2 Избор на  Председател на Обществения съвет към 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: 

Новият член на Обществения съвет, след проведено гласуване е: 

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

Новият Председател на Общественият съвет към ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю 

войвода, след проведено гласуване е: 

Божидар Димитров Спасов – родител на ученик от 7.кла

На 07.01.2019 г 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 2018г. и 

становище за разпределението на бюджета за финансовата 2019г. 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 занимания по 

интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование 



 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

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

Членовете на ОбС изказаха положително становище относно изпълнението на 

бюджета за 2018г. и разпределението по дейности и параграфи на бюджета за 2019г. 

Членовете на ОбС  изказаха положително становище и съгласуваха 

представеното разпределението на предходния остатък от 2018г. по параграфи в 

бюджета за финасовата 2019г.  

 

 

На 23.01.2019 се проведе четвърто заседание на съвета, при следния дневен 

ред: 

т.1. – . Информационна система – https://class.mon.bg за занимания по интереси 

съгласно Наредбата за приобщаващо образование –регистрация в системата на 

желаните от учениците и техните родители занимания по интереси на база 

проведено анкетно проучване 

.На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

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

 След одобрението обществения съвет е необходимо в срок до 28.01.2019 да се 

регистрират от директора педагогическите специалисти и други специалисти, 

които участват, в платформата. Също така е необходимо физическите и 

юредически лица да регистрират в системата предлаганите от тях занимания по 

интереси.  

На 11.02.2019 се проведе пето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. -Даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2018г. и 

становище за разпределението на бюджета за финансовата 2019. по дейности и размера 

на капиталовите разходи. 

На 07.03.2019 се проведе шесто заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Даване на становище по училищния „План - прием за учебната 2019 - 2020 г. в ОУ 

„Д-р Петър Берон - с.Желю войвода . 

т.2. -Съгласува избора от учителите на учебници и учебни комплекти за 1.клас и 

учебници за 5.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: 



 Съгласува „План – приема за учебната 2019 – 2020г.“ в ОУ „Д-р Петър Берон“ -  

с.Желю войвода. 

 Съгласува изборът от учителите на учебници и учебни комплекти за 1.клас и 

учебници за 5.клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците. 

На 15.04.2019 се проведе седмото 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 31.03.2019г. 

. На 03.05.2019 се проведе осмото заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Обсъждане на участие на ОУ “Д-р Петър Берон“ с.Желю войвода в национална 

програма „Иновации в действие“.. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

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

Одобри участието на ОУ “Д-р Петър Берон“ с.Желю войвода в национална програма 

„Иновации в действие  

На 05.07.2019 се проведе деветото заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2019/2020 година 

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

образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване - 

2018/2019 учебна година 

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

с.Желю войвода 2016-2020 – за учебната 2018/2019 

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

ОУ  “Д-р Петър Берон “ - с. Желю войвода към 30.06.2019г . 

т.5. - Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 4клас, 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: 

1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2019/2020 година 

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

Берон“-с.Желю войвода 2016-2020 – за учебната 2018/2019г. 

3. Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на 

образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване - 

2018/2019 учебна година 



4. Одобри предоставената писмена информация за второто тримесечие за 

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

30.06.2019, включваща: уточнен бюджет за 2019г.; отчет за касовото 

изпълнение на бюджета към 30.06.2019г., справка за процентното 

изпълнение на бюджета към 30.06.2019г 

5. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 4клас, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците 

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: Божидар Димитров Спасов  

Секретар: Румяна Станчева Спасова  

Членове: Жечко Станчев Спасов 

Асен Атанасов Шумналиев 

 Марияна Василева Хаджиева 

 

 

 

 

 

 


