
ОТЧЕТ 

НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ  ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

Обществения съвет към  ПМГ „ Яне Сандански „е орган за подпомагане на 

развитието на училището и за граждански контрол на управлението му”. На 18.11.2019 

г. бе избрано ръководство на новоучредения Обществен съвет  във връзка с чл.265, ал.1 

от ЗПУО.  

 

Съставът на Обществения съвет е следният: 

 

Мария Бозукова – председател 

Мария Пеева - секретар 

Мила Сарандева – член 

Анета Георгиева – член 

Стоянка Боцева – член 

Биляна Гебрелиева – член 

Благомир Томов – член 

Атанас Караиванов – резервен член 

Гергана Картулева – резервен член 

Петра Витанова – резервен член 

Елена Черганска– резервен член 

 

 През учебната 2021/2022г. са поведени 6 заседания на обществения съвет към ПМГ 

„ Яне Сандански „ ,гр. Гоце Делчев. Преди всяко заседание към членовете на съвета са 

отправени покани и съобщения на електронната страница на училището и информиране 

по телефон. Предварително са изпращани материалите, с които да се запознаят преди 

насроченото заседание.  

На първото си заседание от 10.09.2021 г. общественият съвет съгласува Стратегията 

за развитие на ПМГ “Яне Сандански“ и отчета за изминалата учебна година, Етичният 

кодекс, Програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на 

равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи, Регламентът за 

осъществяване на държавен план-прием в V клас в ПМГ „Яне Сандански“, НП 

„Иновации в действие“, отчета за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 

г. и Училищният Правилник за действие в условията на COVID-19.  

На второто си заседание от 19.10.2021 г. се съгласува отчета на бюджет 2021 г. за 

деветмесечието на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. 

На третото си заседание от 20.12.2021г. се съгласува предложението на директора на 

ПМГ „ Яне Сандански „ , гр. Гоце Делчев за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището.  

На четвъртото си заседание от 24.01.2022 г. общественият съвет одобри отчета на 

бюджет 2021 на ПМГ „ Яне Сандански „. 

На петото си заседание от 27.04.2022 г. общественият съвет се запозна с доклада от 

инспекцията на ПМГ „Яне Сандански‘, гр. Гоце Делчев, съгласува избора на учителите 

за учебниците по история и цивилизации за V клас, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване на учениците, прие разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, съгласува отчета на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. и  

прие Отчета на ПМГ „Яне Сандански“ за разходването на финансовите средства и 

изпълнението на дейностите по Постановление № 46 на МС от 19.03.2020г. за 

определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа 

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във 

висшите училища. 



На шестото си заседание на 11.07.2022 г. общественият съвет одобри отчета на 

бюджета на ПМГ „ Яне Сандански „ , гр. Гоце Делчев, за шестмесечието на 2022 г., 

съгласува училищните учебни планове за V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас и съгласува 

избора от учителите на учебници по компютърно моделиране и информационни 

технологии за V и VI клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците. 

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

бюджета, присъства и докладва главният счетоводител. 

Обществения съвет и неговите членове се включиха активно през тази година в 

работните срещи с екипа, който осъществи инспектирането в училището ни, обсъждат 

се важни теми, касаещи институцията, подкрепят ръководството и подпомагат 

развитието на училището. 

    

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

Мария Пеева 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Мария Бозукова   


