
О Т Ч Е Т 

 

за дейността на Обществения съвет при ППМГ “Васил Левски” –  

гр. Смолян, за учебната 2017/2018 г., на основание чл. 17, ал. 1 от 

Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата. 

 

 

 

Общественият съвет при ППМГ “Васил Левски” – гр. Смолян е 

сформиран през месец ноември 2016 г. след проведен редовен избор на 

заседание на родителите и последвала административна заповед през 

месец декември на директора на училището. 

За отчетния период през 2017 г. до края на учебната година през 

2018 г. са проведени 4 редовни заседания на Обществения съвет. 

През учебната 2017/2018 г., през месец септември в проекта за  

дневен ред на редовното заседание са представени и обсъдени следните 

тематични области: 

 Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението 

на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ 

съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника 

за създаване, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата; 

 Съгласуване избора от учителите на учебници и учебни 

комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците, във връзка с осъществения прием в V клас, на 

основание чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаване, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата; 



 Обсъждане на избора на ученически униформи на основание чл. 

16, ал. 1, т. 2 от Правилника за създаване, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата; 

 Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност, след 

представено становище от Обществения съвет; 

 Отчет за дейността на Обществения съвет при ППМГ “Васил 

Левски” – гр. Смолян, за учебната 2016/2017 г., на основание чл. 

17, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата; 

 Текущи. 

На проведеното редовно заседание, на Общественият съвет бе 

поканена и присъства като експерт г-жа Мария Семерджиева – Директор 

на РУО – Смолян.  От проведеното заседание е изготвен протокол. 

На второто заседание, през месец декември 2018 г. в проекта за  

дневен ред на редовното заседание са представени и обсъдени следните 

тематични области: 

 Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението 

на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ 

съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника 

за създаване, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата; 

 Представяне на предложението на директора за разпределяне на 

средствата от установеното към края на 2017 г., превишаване на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 

 Представяне на предложение за план-приема за учебната 

2018/2019 година; 



 Представяне на информация за процедурите по провеждане на 

самооценка на качеството на образователната институция във 

връзка с изискванията на Наредба №16 от 08.12.2016 г. за 

управление на качеството в институциите; 

 Текущи. 

От проведеното заседание е изготвен протокол. 

През месец април 2018 г. е проведено третото редовно заседание на 

Обществения съвет. В дневния ред на заседанието са представени и 

обсъдени следните тематични области: 

 Съгласуване на предложение на директора за разпределяне на 

средствата от установеното към края на предходната година 

превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището; 

 Представяне на отчет за изразходваните средства по бюджет за  

2017 г.  и проект на бюджет за 2018 г., съгласно формулата за 

община Смолян; 

 Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението 

на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ 

съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника 

за създаване, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата; 

 Представяне от директора на годишен отчет за изпълнение на 

Стратегията за развитие на училището; 

 Текущи. 

От проведеното заседание е изготвен протокол. 



През месец юни 2018 г. е проведено четвъртото редовно заседание на 

Обществения съвет. В дневния ред на заседанието са представени и 

обсъдени следните тематични области: 

 Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението 

на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ 

съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника 

за създаване, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата; 

 Съгласуване избора от учителите на учебници и учебни 

комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците, във връзка осъществения прием в VІ клас, на 

основание чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаване, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата; 

 Текущи. 

От проведеното заседание е изготвен протокол. 

Общественият съвет активно участва в организираните събития, 

мероприятия и социалния живот на ППМГ “Васил Левски”. 

През 2018 г. по предложение на Председателя на Обществения съвет 

в ППМГ “Васил Левски” – гр. Смолян е получено дарение, от научна и 

художествена литература за нуждите на библиотечния фонд в училището, 

от Регионална библиотека гр. Смолян. 

При покана от страна на Директора на ППМГ “Васил Левски” – гр. 

Смолян, Председателят на Обществения съвет участва със становища в 

заседанията на Педагогическия съвет при гимназията. 

При структурирането на Обществения съвет през 2016 г. на 

страницата на ППМГ “Васил Левски” гр. Смолян е направен раздел 



“Обществен съвет”, където е публикуван електронен адрес, за връзка и 

кореспонденция с родителите.  

Към момента няма постъпили писма и сигнали от родителите. 

 

Доц. д-р Костадин Марков 

Председател на Обществен Съвет 

При ППМГ “Васил Левски” – гр. Смолян 


