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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

О Б Щ Е С Т В Е Н   С Ъ В Е Т 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

О Т Ч Е Т 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ  

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГРАД ДУПНИЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

През учебната 2018/2019 година са проведени 6 (шест) заседания на Обществения 

съвет към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. Преди всяко заседание към 

членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща на всеки от 

членовете, същата регулярно се публикува на електронната страница на училището 

http//www.souphd.info. Предварително са изпращани материалите, с които да се запознаят 

преди насроченото заседание. След заседанията всички присъстващи членове полагат 

подписа си на протокола и същият се публикува на електронната на училището.  

На първото за учебната 2018/2019 година заседание, проведено на 10.10.2018 г. бе 

направен отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.  

На 09.01.2019 г. Общественият съвет проведе второто заседание за учебната 

година, когато разгледа отчета на бюджета на училището за 2018 година. Прие отчета за 

работата си за учебната 2017/2018 година. Съгласува предложението на училището за 

държавен план-прием за учебната 2019/2020 година. Съгласува учебен план на паралелки 

в VІІІ клас, които ще се приемат за учебната 2019/2020 година. Съгласува решението от 

заседание на ПС, проведено на 04.12.2018 г. (Протокол № 3) за преименуване на Средно 

училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница в Средно езиково училище „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Дупница. 
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На проведеното трето за учебната година заседание на 13.03.2019 г. Общественият 

съвет съгласува бюджет 2019 на училището. Съгласува предложението за прием в I клас 

за учебната 2019/2020 година и учебен план за учениците, които през учебната 2019/2020 

година ще бъдат в I клас. Съгласува учебен план за учениците, които през учебната 

2019/2020 година ще бъдат съответно във  ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ, ІХ  и X клас  

На 09.04.2019 г. се проведе четвъртото заседание на Обществения съвет, на което 

се съгласува отчета на изпълнението на бюджет 2019 за първо тримесечие. Съгласува 

предложението за учебници за Подготвителна група, I клас и по история и цивилизации за 

V клас за учебната 2019/2020 година. Взе се решение за присъствие по време на ДЗИ на 

представител на Обществения съвет.  

 На петото заседание на Обществения съвет, проведено на 15.05.2019 г. се взе решение 

за участие на училището в НП „Иновации в действие“ и в Проект „Училища за здраве в 

Европа“.  

На шестото заседание на Обществения съвет, проведено на 04.07.2019 г. бе приет 

отчета на бюджета за първото шестмесечие. Съгласува се предложението на ПС за 

учебници за IV и X клас за учебната 2019/2020 година. 

 

На всички заседания присъства директорът на училището. На заседанията, касаещи 

бюджета, присъства и докладва главният счетоводител. 

 

Всички заседания са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в 

училището. 

Общественият съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в 

училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят 

ръководството и  подпомагат развитието на училището.  

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател на Обществения съвет към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за 

периода 2016 – 2019 година 

 


