
Приложение 3 

към Протокол № ОС-02-6/12.09.2022г. 

 

ОТЧЕТ ОС-04-01 
за дейността на Обществен съвет при ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив 

за учебната 2021/2022 год. 

 
Отчетът за дейността на Обществен съвет при ОУ „Райна Княгиня“ – 

Пловдив е изготвен на основание чл. 17 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. 

 

Общественият съвет при ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив е 

конституиран по реда на чл. 4 от Правилника за създаването, устройството 

и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата в 

състав от постоянни членове, както следва:  

 

Председател - Виргин Кацаров 

Членове:  Йоана Сувариева 

Донка Щилянова 

Даниела Гарабедян 

Милка Назлева 

 

I. През учебната 2021/2022 год. са проведени пет заседания на членовете 

на Обществения съвет. 
 На основание заповед № РД-01-426/17.09.2020 год. на Началника на РУО-

Пловдив и заповед № РД-10-26/17.09.2020 год. на Директора на ОУ „Райна 

Княгиня“  заседанията на Обществения съвет до 31.03.2022 г. са проведени 

в електронна среда от разстояние. 

Взети са следните решения: 
 

1. С Протокол №  ОС-02-1/20.10.2021г. Общественият съвет: 

1.1.  дава становище вида на предлаганата закуска за 2022г. на 

учениците от ОУ „Райна Княгиня“ да е подкрепителна. 

1.2. дава положително становище  и приема отчета за касово 

изпълнение на бюджета на ОУ „Райна Княгиня” към 30.09.2021 година. 

 

2. С Протокол № ОС-02-2/28.01.2022г. Общественият съвет дава 

положително становище и приема отчета за касово изпълнение на бюджета 

на ОУ „Райна Княгиня” към 31.12.2021 година. 

 

3. С Протокол № ОС-02-3/17.03.2022г. Общественият съвет: 

3.1. съгласува избора на учебници и учебни комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от първи и четвърти 

клас, и История и цивилизации за пети клас за учебната 2022/2023 година. 

3.2. дава положително становище по училищния план-прием за 

учебната 2022/2023г. 



4. С Протокол № ОС-02-4/27.04.2022г. Общественият съвет: 

4.1. дава положително становище и приема  разпределението на 

бюджета за 2022 год. по дейности и размера на капиталовите разходи на ОУ 

„Райна Княгиня”. 

4.2. съгласува без забележки разпределението на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

4.3. дава положително становище и приема отчета за касово 

изпълнение на бюджета на ОУ „Райна Княгиня” към 31.03.2022 година. 

 

5. С Протокол № ОС-02-5/11.07.2022г. Общественият съвет: 

5.1. дава положително становище и приема отчета за касово 

изпълнение на бюджета на ОУ „Райна Княгиня” към 30.06.2022 година. 

5.2. съгласува училищните учебни планове за учебната 2022/2023 

година. 

5.3. съгласува избора на учебници и учебни комплекти по 

Информационни технологии и компютърно моделиране, който се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от пети и шести клас за 

учебната 2022/2023 година. 

 

6. С Протокол № ОС-02-6/12.09.2022г. Общественият съвет: 

6.1. приема ежегодния отчет на директора за изпълнение на 

Стратегията за развитие на училището за учебната 2021/2022 година. 

6.2. съгласува промяна в училищните учебни планове за учебната 

2022/2023 година. 

6.3. взе решение отчета за дейността на Обществен съвет при ОУ 

„Райна Княгиня“ – Пловдив за учебната 2021/2022 година да се публикува 

на интернет страницата на училището. 

 

 

II. Други: 

1. На всички заседания на обществения съвет бяха поканени и 

присъстваха директор или заместник директор, и счетоводител на 

училището, които представяха разяснения по разглежданите материали и 

отговаряха на въпроси от страна на членовете на Съвета. 

 

Дейността на Обществения съвет е изцяло съобразена с Правилника и 

подпомага дейността и осигурява прозрачност в управлението на 

училището. 

 

 

Председател: 

 

Виргин Кацаров  


