
 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – КЪРДЖАЛИ 

 

Общественият съвет към ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на 

управлението му. 

На 30.11.2016 г. ръководството на училището обяви на интернет 

сайта си покана до всички родители на ученици от ЕГ„Христо Ботев“ гр. 

Кърджали за родителски срещи за избор на представители от всяка една 

паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към 

ЕГ„Христо Ботев“ гр. Кърджали. В резултат на това от всяка паралелка 

бяха излъчени по двама представители (един основен и един резервен) за 

участие в събранието, което се състоя на 15.12.2016 г. Присъстваха 20 

родители и представител на финансиращия орган – Община Кърджали, 

определен от кмета на общината, които определиха състава на 

Обществения съвет, както следва: 

 

1. Събина Иванова Сюлюкчиева – родител 

2. Мухарем Халми Али – родител   

3. Валерия Райчева Кирякова -Маринова – родител  

4. Ирен Дечкова Делчева – Бончева - родител  

5. Неджатин Мехмед Вели – родител   

6. Орхан Кадиров Мустафов – родител  

7. Радостина Боева – представител на община Кърджали 



На събранието на родителите се излъчиха и 4-ма резервни членове, 

родители на ученици от училището. 

На първото си заседание на 15.12.2016 г. Общественият съвет избра 

свой председател, за което бе надлежно съставен протокол. 

В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата, Общественият съвет към ЕГ „Христо 

Ботев“ проведе общо 3 заседания. 

На 25.01.2017 г. се състоя второто заседание на Обществения съвет 

със следния дневен ред: 

1. Обсъждане на участие на ЕГ „Христо Ботев“  в процедура за 

кандидатстване  с проект за иновация за включване в мрежа на 

иновативните училища в област Иновативни елементи по отношение на 

организацията и съдържанието на обучението за учебната 2017/2018 

година. 

2. Представяне пред Обществения съвет на проекта за бюджет на ЕГ 

„Христо Ботев“  за учебната 2017/2018 година.   

3. Представяне пред Обществения съвет на предложение за план-

прием за учебната 2016/2017 г., гласувано на Педагогически съвет на 

22.12.2016 г. 

 Общественият съвет подкрепи идеята за проект за иновация, тъй като 

чрез него ще се развият множество качества у учениците, които ще вземат 

участие. 

 Членовете на Обществения съвет се запознаха и обсъдиха проекта за 

бюджет на училището за учебната 2017/2018 г.  

 Обсъди се и предложението за план-прием през учебната 2017/2018 

г. и одобри направеното предложение. 

 На 06.07.2017 г. Общественият съвет проведе заседание за отчет на 

дейността си. 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

         /С. СЮЛЮКЧИЕВА/ 


