
  ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

ПРИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕТРИНО  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.  

 

Общественият съвет при СУ „Христо Ботев“ е орган за подпомагане на 

развитието на училището и за граждански контрол на неговото управление. 

Настоящият състав на Обществения съвет бе избран през м. ноември 2020г. 

в съответствие с Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към училищата, издаден от Министерството на 

образованието и науката. 

Общественият съвет при СУ „Христо Ботев“ през учебната 

2020/2021 година работи в следния състав:  

1. Ирина Маджарова – зам. кмет на община Ветрино 

2. Николай Трифонов – ЗПК „Нива“ – представител на работодателите  

3. Деница Димчева Димова – родител на ученик  

4. Жана Христова Петрова – родител на ученик  

5. Янка Ганчева Ганчева – родител на ученик  

6. Доника Николаева Георгиева – родител на ученик  

7. Албена Симеонова Манушева – родител на ученик  

През учебната 2020/2021 година Обществения съвет е проведе седем 

заседания, като всичи бяха осъществени от разстояние в електронна среда 

поради усложнената епидемиологична ситуация в света във връзка с 

разпространението на COVID – 19. 

Първото заседание за учебната 2020/2021г. се проведе на 07.10.2020г. 

и бе с една точка, а именно: Изготвяне на становище за отчета по 

изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2020г. Съветът дискутира 

и прие отчета единодушно. 

На 19 януари 2021г. се проведе първото заседание за календарната 

2021 година, на което бе обсъден и приет единодушно отчета за изпълнение 

на делегирания бюджет към 31.12.2020г. 

Третото заседание на Обществения съвет от 29.01.2021г. също бе 

проведено с една точна от дневния ред, като на него с положително 

становище бе утвърден проектът на бюджет на училището за 2021 година. 



В четвъртото заседание на Обществения съвет, от 22.03.2021г. , се 

одобри училищния план прием за учебната 2021/2022 година. 

Петото заседание протече в следния дневен ред: 1. Изгпотвяне на 

станповище относно отчета по изпъление на делегирания бюджет към 

31.03.2021г. и 2. Разглеждане и одобряване на стратегия за развитие на СУ 

„Христо Ботев“ с. Ветрино 2020 – 2024г. 

Идвете точки бяха единодушно одобрени от състава на Обществения 

съвет. 

Шестото заседание се проведе на 12.07.2021г. и отново бе с единствена 

точка от дневния ред, а именно: Изготвяне на становище относно отета по 

изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2021г. Съветът дискутира 

и прие отчета единодушно. 

Заседание № 7 от 10.09.2021г. бе с дневен ред: Изготвяне на становище 

отноно утвърждаване на училищни учебни планове за учебната 2021/2022г. 

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година бяха 

утвърдени от съвета единодушно.  

 

Освен постоянните членове на Обществения съвет, на всички заседания 

присъстваха директорът на СУ „Христо Ботев“ – Светлана Ангелова 

Петрова и секретаря на Обществения съвет – Виолета Петрова. 

 

 

 

20 октомври 2021,                                                                           

Ветрино 

 

  

 


