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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 ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

ГРАД ДУПНИЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

През учебната 2021/2022 година са проведени 5 (пет) заседания на Обществения 

съвет към СЕУ „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 

членовете на Обществения съвет преди насроченото заседание. След заседанията всички 

присъстващи членове полагат подписа си на протокола, който се публикува на 

електронната на училището. Като приложение към протокола е присъствен лист с 

подписите на присъстващите членове. 

 На първото за учебната 2021/2022 година заседание, проведено на 08.10.2021 г. 

Общественият съвет прие отчета на бюджета за деветмесечието на 2021 г. , Отчета за 

работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 година, Отчета на Плана за 

действие на Мерките по Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град 

Дупница за учебната 2020/2021 година, съгласува Мерки за повишаване качеството на 

образованието за учебната 2021/2022 година и Етичния кодекс на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница. 

 

 На 12.01.2022 г. Общественият съвет проведе второто си заседание, на което прие 

Отчета на Бюджет 2021 на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. На същото 
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заседание съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 

година на училището, както и  училищен учебен план на паралелки в VІІІ клас, които ще 

се приемат за учебната 2022/2023 година  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница. 

 

На 22.03.2022 г. Общественият съвет на третото си заседание съгласува 

предложението за учебници за Подготвителна група, I клас, IV клас история и 

цивилизации за V клас  за учебната 2022/2023 година; съгласува на училищния план-

прием за първи клас на учебната 2022/2023 година и Училищния учебен план за 

учениците, които през учебната 2022/2023 година ще бъдат в първи клас. 

Четвъртото заседание Обществения съвет проведе на 15.04.2022 г., когато прие 

отчета на бюджета за първо тримесечие на 2022 година. 

На петото заседание, проведено на 05.07.2022 г. Общественият съвет се запозна с 

Бюджет 2022 г. на СЕУ „Св. П. Хилендарски“, град Дупница. На същото заседание се 

прие отчета на бюджета за шестмесечието на 2022 година към 30.06.2022 г., както и 

Отчета по Плана за действие на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница. Бе съгласуван училищния учебен план за 2022/2023 учебна 

година за паралелките от класове 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 10, 11 и 12 клас. 

На същото заседание, тъй като е последно за мандата на този Обществен съвет, бе 

приет и Отчета за неговата работа през учебната 2021/2022 година. 

 

Поради обстановката от Ковид-19 някои от заседанията бяха проведени 

дистанционно. 

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  

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 


