
  

ОТЧЕТ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“- ПЛОВДИВ ЗА  

УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. 

І. Общо представяне 

Общественият съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив е орган за подпомагане 
на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Състава на  
Обществения съвет, както следва:  

1. Илияна Кръстева 
2. Александър Стойчев 
3. Гинка Байракова 
4. Георги Стоев 
5. Магдалена Атанасова 
и 4-ма резервни членове:  

1. Екатерина Дилова 
2. Михаил Димов 
3. Недялка Стоянова 
4. Красимир Дангалов 
 
ІІ. Информация за осъществените дейности и работата на 

обществения съвет за учебната 2017/2018 г. 

В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
Общественият съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив проведе 4 заседания.  

 
На 19.02.2018 г. се състоя първото заседание на Обществения съвет със следния 

дневен ред:  
1. Разглеждане и съгласуване на избора на учителите в ОУ „Екзарх 

Антим I“, гр. Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят 
за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2018/2019 година. - Приема 
избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  на учебници и 
учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от 
учениците за учебната 2018/2019 година и се съгласува без възражения.  
 
 

На  07.03.2018 г. се проведе второ заседание, което протече при следния дневен ред: 
1. Разглеждане и съгласуване на предложение за разпределението на средствата 

от установеното към края на предходната година превишаване на 
постъпленията над плащанията по бюджета на училището- След направените 
коментари и обсъждания предложението беше прието и съгласувано без 
възражения 

2. Разглеждане и даване на становище за разпределението на бюджета на 
училището за 2018 г. по дейности и размера на капиталовите разходи - След 
направените коментари и обсъждания на предложението за 



разпределението на бюджета на училището за 2018 г. по дейности и размера 
на капиталовите разходи Обществения съвет дава становище: 
Разглеждането и обсъждане на проекта за разпределението на бюджета по 
дейности за финансовата 2018 година дава основание да се счита, че е 
разпределен съгласно законовите и подзаконовите разпоредби, предвидено 
е извършване на разходи, които осигуряват функционирането и 
осъществяване на дейността на училището и се осигурява един нормален 
процес без да се нарушава финансовата дисциплина при прилагне на 
системата на делегираните бюджети. 
 

3. Разглеждане и даване на становище за училищния план-прием за учебната 
2018/2019 година- След направените коментари и обсъждания на 
предложението за училищния план-прием за учебната 2018/2019 година 
Обществения съвет дава становище:Училищния план-прием за учебната 
2018/2019 година дава основание да се счита, че е планиран в съответствие 
с възможностите на физическата среда на училището, информационното и 
библиотечно осигуряване и наличните педагогически специалисти, като са 
спазени условията и изискванията на нормативните актове в системата на 
предучилищното и училищното образование. Така планираният училищен 
план-прием за учебната 2018/2019 година е законосъобразен и следва да 
бъде утвърден от директора на училището като такъв. 

 
На 30 юли 2018 г. беше свикан Общественият съвет за третото си заседание, при 

дневен ред: 
1. Разглеждане и съгласуване на избора на педагогическите специалисти в ОУ 

„Екзарх Антим I“, гр. Пловдив на учебници и учебни комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от III клас и VII клас за 
учебната 2018/2019 година - Общественият съвет съгласува без възражения 
така предложеният избор на педагогическите специалисти на учебници и 
учебни комплекти които се предоставят за безвъзмездно ползване от 
учениците от III клас и VII клас за учебната 2018/2019 година. 

2. Разни 
 
На 03 септември 2018 г. се проведе заседание на Обществения съвет, с дневен ред: 

1. Разглеждане и одобряване на Актуализирана Стратегия за развитие на Основно 
училище „Екзарх Антим І“ - гр. Пловдив за периода 2017 – 2020 година- 
Одобрява Актуализирана Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим I“, 
гр. Пловдив за периода 2017-2020 г. без възражения;  

2. Разглеждане и съгласуване на училищните учебни планове за учебната 
2018/2019 година- Съгласува училищните учебни планове на паралелките 
в 1, 2, 3, 5, 6 и 7 клас, които ще се прилагат в училище за учебната 2018/2019 
г., без възражения. 
 

На 23.10.2017 г., във връзка с разпоредбите на чл.291 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата беше 
предоставена информация за  отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Екзарх Антим 
I“, гр. Пловдив  за трето тримесечие за 2017 г. 

На 18.01.2018 г., във връзка с разпоредбите на чл.291 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата беше 
предоставена информация за годишния отчет за изпълнението на бюджета на ОУ 
„Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  за 2017 г. 

 



На 16.04.2018 г., във връзка с разпоредбите на чл.291 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата беше 
предоставена информация за отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Екзарх Антим 
I“, гр. Пловдив  за първо тримесечие за 2018 г. 

На 27.06.2018 г., във връзка с разпоредбите на чл.291 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата беше 
предоставена информация отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Екзарх Антим I“, 
гр. Пловдив  за второ тримесечие за 2018 г. 

Представители на Обществения съвет взеха участие в заседания на педагогически 
съвет  за периода м.09.2017г.- до 14.09.2018 г. в 5 заседания. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................ 

         /Г. Стоев/  


	/Г. Стоев/

