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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 2019/2020 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.№ АСД-12-312/12.12.2019 и на Заповед от финансиращия 

орган / и от областния управител/, постъпила с вх.№ РД-04-267/26.11.2019г. и Заповед № 

РД-08-190/17.12.2019г. на директора на училището, както следва: 

Обществен съвет:  

 

1. Г-н Божидар Димитров Спасов – родител на ученик от 1 клас  

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

3. Г-н Христо Рашков Кирилов -  родител на ученик от 5 клас  

4. Г-жа Станка Димитрова Спасова – родител на ученик от 1 клас 

5. Г-н Стоян Генов – кметство с. Желю войвода 

Резервни членове: 

 

1. Г-жа Тинка  Йорданова Атанасова – родител на ученик от 4 клас 

2. Г-жа Мария Алиева Юсеинова – – родител на ученик от 6 клас 

3. Г-н Илия Димитров Спасов  – настойник на ученик от 2 клас 

4. Г-жа Моника Кирова Чудомирова – родител на ученик от 5 клас 

5. Г-жа Димитрина Крайчева - кметство с. Желю войвода 

 

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

проведени заседания, взети решения и изразени становища. 

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

конкретни и ясни решения. 

 

Първото заседание на съвета се проведе на 22.01.2020, при следния дневен ред: 

т.1-  Избор на  Председател и Секретар на Обществения съвет към ОУ „Д-р Петър 

Берон“-с. Желю войвода. 

т.2. - Приемане на Правилник за работа на Обществения съвет към ОУ„Д-р Петър Берон“ 

– с. Желю войвода; 

т.3 - Представяне на отчета за четвъртото тримесечие за изпълнение на бюджета на 

училището, даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2019г. и 

становище за разпределението на бюджета за финансовата 2020г. по дейности и размера 

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

На основание на резултатите от проведеното гласуване на заседанието, Обществения 

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

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

войвода – г-н Божидар Димитров Спасов. 



 Избра за Секретар на на Общественият съвет към ОУ „Д-р Петър Берон“-с. Желю 

войвода – г-жа Румяна Станчева Спасова. 

 Приема предложения начин на работа на ОбС и провеждането на заседания на 

ОбС най-малко 4 пъти годишно, както и задължително провеждане на заседание 

в началото на учебната година. Също така при необходимост ОбС да заседава с 

неопределен брой допълнителни заседания. 

 

 

На 17.03.2020 се проведе второ заседание на съвета, при следния дневен ред: 

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

учебници за 5 и 6 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: 

 Членовете на ОбС изказаха положително становище относно избраните от 

учителите учебници и учебни комплекти за 1 и 2 клас и учебници за 5 и 6 клас, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците в ОУ „Д-р Петър 

Берон“ -  с. Желю войвода. 

 

На 31.03.2020 г се проведе трето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Даване на становище по училищния „План - прием за учебната 2020 - 2021 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: 

 Членовете на ОбС изказаха положително становище относно политиката на 

училището по отношение на „План – приема за учебната 2020 – 2021г.“ в ОУ „Д-

р Петър Берон“ -  с.Желю войвода. 

 

 

На 10.04.2020  се проведе четвърто 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 31.03.2020г. 

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 

31.03.2020г., справка за процентното изпълнение на бюджета към 31.03.2020г 

 



На 09.07.2020 се проведе пето заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2020/2021 година 

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

процес въз основа на резултатите от външното оценяване - 2019/2020 учебна година 

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

войвода 2016-2020 – за учебната 2019/2020 

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

“Д-р Петър Берон “ - с. Желю войвода към 30.06.2020 . 

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 2020/2021 година 

 Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от външното оценяване 2019/2020.  

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

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

 Членовете на Обществения съвет изказаха своето положително становище по 

отчете за касово изпълнение към 30.06.2020г. 

 

На 08.09.2020 се проведе шесто заседание на съвета, при следния дневен ред: 

т.1. – Одобряване на 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. – Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2020/2021г. 

т.4. – Излъчване  на представител в актуализирането и приемането на етичния кодекс на 

ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за учебната 2020/2021 година. 

т.5. – 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 стратегия за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода  

 Избра 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. 

 Съгласува училищния учебен план за учебната 2020/2021г 

 Излъчи представител в актуализирането и приемането на етичния кодекс на 

ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за учебната 2020/2021 година 

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

програма „Иновации в действие“. 

Отчетът е изготвен от Обществения съвет на Заседание, проведено на 15.10.2020г. 

регистрирано с Протокол №1, вх.№РД-51-142/19.10.2020г. 

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: Христо Рашков Кирилов  

Станка Димитрова Спасова 

Стоян Генов  

 

 

 

 

 

 

 


