
ОТЧЕТ 
за дейността на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“ 

за учебната 2018-2019 г. 

 

 

Правно основание: чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата (ПСУДОСДГУ). 

 

Целта на настоящия отчет е да представи дейностите и организацията на работа на 

обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра за посочения период, както и да се 

покаже как функционира гражданският контрол в управлението на училището. 

 

Общественият съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е създаден по реда на глава 

втора от ПСУДОСДГУ в състав, определен със заповед № РД-10-4217-267/28.11.2016г., както 

следва:  

 

Председател:  Златко Иванов Нотев 

Членове:           1. Даниела Стоянова Иванова – представител на родителите;  

    2. Траян Йорданов Петров - представител на родителите; 

 3.Живка Симеонова Насковска – Трендафилова - представител на 

родителите; 

 4.Мария Димитрова Димитрова – представител на финансиращия орган 

– Община Силистра 

 

Резервни членове: 1. Павлин Цанков Павлов - представител на родителите; 

           2. Магдалена Стоянова Генова -  представител на родителите. 

 

 

 

На първото заседание – на 30.01.2019 г.: 

1. Обсъди жалби вх. за ОУ „Отец Паисий“ № АТС 03-1450/05.12.2018 г., заедно с 

приложените към нея доказателства и вх. за РУО – Силистра № РД-08-10/03.01.2019 г. с 

приложени към нея доказателства, както и на поставените проблеми и действията на 

училищното ръководство и приемане на становище и препоръки към училищното 

ръководство и предостави препоръки на училищното ръководство във връзка с  

установеното при проверка от РУО-Силистра насилие от I степен. 

2. Обсъди жалба вх. за община Силистра № 100/07.01.2019 г. и приложените към нея 

доказателства и приемане на становище относно наличие/неналичие на конфликт на 

интереси по отношение на главен учител в училището предвид това обстоятелство и 

предоставената й възможност да избира учебници и предвид обстоятелството, че е 

официален представител на издателства, издаващи учебници и учебни помагала и отнася 

въпроса към Комисията по етика  

3. Направен бе избор на представители за участие в Педагогическите съвети съобразно 

чл. 262, ал.5 от ЗПУО във връзка с чл.16, ал. 1, т. 13 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

4. Прие становище за отчетите на изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. и към 

31.12.2018 г. по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4, пр. II от ПСУДОСДГУ 

5. Прие становище за разпределение на проекта за бюджет на учебното заведение, 

който следва да бъде представен на Обществения съвет за становище до 31.03.2019 г. по 

реда на чл. 16, ал. 1, т. 4, пр. I и чл. 16, ал. 4 във вр. С чл. 16, ал. 6 от ПСУДОСДГУ. 

6. Запозна присъстващите с указанията на проверяващите органи по жалби вх. за РУО-

Силистра № РД-08-10/03.01.2019 г. и по жалба вх. за община Силистра № 100/07.01.2019 г. 



7. Предложи протокола от срещата в 3-дневен срок да бъде регистриран в Дневника за 

входяща кореспонденция на училището и да бъде поставен на мястото за обявления във 

фоайето на училището, както и да бъде публикуван на интернет страницата на училището. 

 

На второто заседание – 26.03.2019 г.: 

1. Обсъди и и прие отчета за дейността на Обществения съвет за учебната 

2017/2018 г. по реда на чл. 17 от ПСУДОСДГУ. 

2. Изслуша и прие Отчета за изпълнението на бюджет 2018 г. на основание чл. 16, 

ал.1, т. 4,  пр. II от ПСУДОСДГУ 

3.  Съласува предложението на директора за разпределение на преходния остатък 

от 2018 г.  

4.  Прие становище за одобрение на проект за бюджет на ОУ „Отец Паисий“ за 

2019 г 

5.  Даде положително становище за предложемия училищния план-прием за 

учебната 2019/2020 г. 

6.  Не изрази окончателно становище по предложените допълнения към Етичния 

кодекс. 

7.  Съгласува мотивираните предложения на учителите за избор на учебници за 1. 

Клас и за избор на учебник по „История и цивилизации“ за 5. Клас за безвъзмездно 

полкзване от учениците за учебната 2019/2020 г. на основание чл. 16, ал. 1, т. 8 от 

ПСУДОСДГУ. 

 

 

На третото заседание – 08.07.2019 г.: 

1. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които ще се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от IV за учебната 2019-2020 г.. 

2. Съгласува предложените училищни учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас 

за 2019/2020 учебна година. 

 

Като обобщение за отчетния период може да се подчертае фактът, че взаимодействието  

между училището и Обществения съвет преминава при засилено и отговорно 

сътрудничество, което води до по-добри резултати при управлението на образователната 

институция . 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

Златко Нотев, 

 

Председател на Обществения съвет 

 

към ОУ „Отец Паисий“ – Силистра 

 

 

 

 

 

 


