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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към СУ „Вичо Грънчаров“, 

град Горна Оряховица е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, 

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

обхваща дейността на съвета през учебната 2018/2019 г. Заседанията на обществения 

съвет към училище „Вичо Грънчаров“ се провеждат в изпълнение на чл. 267, ал. 1, чл. 269, 

ал. 11 т. 4 и т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал. 4 и 

ал. 6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата, и чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 16, ал. 1, ал. 2 и чл. 6 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

Общественият съвeт (ОС/Съветът) към СУ „Вичо Грънчаров“е избран на 15.11.2018 

г. - Протокол с вх. №.ВГ10-326/16.11.2018 г. от събрание на родителите за избор на 

представители на родителите на Обществен съвет към СУ „Вичо Грънчаров“ Той 

осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното 

образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата. С решение, обективирано в Протокол № 

1/15.11.2018 год. от заседание на ОС е избран председател – Деница Иванова Коева. 

Поименният състав на съвета е определен със Заповед № 139 / 16.11.2018 г. на директора, 

както следва:  

ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ:  

Председател: Деница Иванова Коева 

Членове: 

1. ВеселинаГеоргиева Енчева 

2. Ивайло Димитров Цвятков 

3. Стефан Димитров Чукурлиев 

4. Стефка Йорданова Кираджиева   

5. Валентина Тодорова Ленова 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Тодоров Факалиев 

2. Мария Иванова Кръстева 

3. Малина Георгиева Малчева 

4. Галина Атанасова Бъчварова 

5. Денка Стойкова Анева 

6. Павлинка Петрова Пенчева-Станчева 

 

Със заповед № 135/14.11.2018 г. Даниела Христова Кенарева е определена за 

протоколчик на ОС 
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През учебната 2018/2019 г. ОС е провел 4 (четири) заседания. Всички заседания са 

провеждани в присъствието и с участието на директора на училището, съответни 

длъжностни лица, чиято експертиза е счетена за необходима, съобразно дневния ред и 

въпросите-предмет на обсъждане на конкретното заседание. На всяко заседание се води 

протокол, към който се прилага поименен списък на присъстващите членове, както и  с 

приетите решения от заседанието. 

 

Основните дейности на съвета през учебната 2018/2019 г. са както следва: 

заседание, съгласно протокол №  1 /15.11.2018г. 

Решение №2 

Председател на обществения съвет е г-жа  Деница Иванова Коева. 

Решение №3 

Членовете на общественият съвет при СУ „Вичо Грънчаров“ определят мандат на 

действие на настоящия обществен съве от три години, считано от 19.11.2018 г. до 

19.11.2021 г. 

 

заседание, съгласно протокол №  2 /№  2 /22.01.2019 г. 

Решение №1 

Приема становище относно предложенията от ръководството на училището за 

училищен план-прием за учениците от I и V клас за учебната 2019/2020 година, съгласно 

изискванията на чл. 269, ал.1, т. 1 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.10 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училища. 

Решение №2 

Приема информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 

четвърто тримесечие на 2018 г., съгласно чл. 19, ал.2, т.13 от Наредба № 12 от 01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

Решение №3 

Приема становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи и отчет за изпълнението му за 2018 г., съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училища. 

Решение №4 

Приема проект на делегирания бюджет за 2019 година и даване на становище за 

разпределението му по дейности и размера на капиталовите разходи, съгласно съгласно 

чл. 16, ал. 4, ал. 5, т.1-8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училища. 

Решение №5 

Приема предложение на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището. 
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Решение №6 

Приема решение на Педагогическия съвет на училището за избор на основна 

закуска за децата от ПГ и учениците от I-IV клас, във връзка с чл. 3, ал. 7 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

заседание, съгласно протокол №  3 /24.04.2019 г. 

Решение №1 

Приема информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 

първото тримесечие на 2019 г., съгласно чл. 19, ал.2, т.13 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Решение №2 

Приема отчет за разходването на финансовите средства и изпълнението на 

дейностите по проектите за физическо възпитание и спорт за 2018 година. 

Решение №3 

Съгласува избора от учителите на познавателни книжки за трета и четвърта 

подготвителна възрастова група, на учебници и учебни комплекти за I клас, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 година, съгласно чл. 16, ал. 1, 

т 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училища. 

Решение №4 

Съгласува разпределение на избираеми учебни часове от училищен учебен план, 

Раздел Б на учебните планове за съответния клас за учебната 2019/2020 година. 

 

заседание, съгласно протокол №  4/23.07.2019 г. 

Решение №1 

Приема информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 

второто тримесечие на 2019 г., съгласно чл. 19, ал.2, т.13 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Решение №2 

Съгласува избора от учителите за учебниците и учебните комплекти за IV клас, които 

ще се използват в СУ „Вичо Грънчаров” за учебната 2019/2020 година. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Деница Иванова Коева ……………………. 
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