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О Т Ч Е Т 
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ЛЕВСКИ” ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

 

 Общественият съвет към ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай е орган за подпомагане на 

развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. 

 Общественият съвет на гимназията е създаден на основание ЗПУО и Правилника за 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Заповед 

№ РД-06-73 от 10.10.2016 г. на Директора на гимназията. 

 ОС се състои от петима основни членове, в т.ч. председател и от трима резервни 

членове.В състава е включен един представител на Училищното настоятелство и трима 

представители на ученическото самоуправление.За осигуряване на неговата работа на 

заседанията, е определено длъжностно лице за водене на протоколите и документацията. 

Кметът на общината със Заповед № РД-15-588 от 08.11. 2018 определя представители на 

финансиращия орган – основен член и резервен член. 

 Областният управител на област Пловдив е определил представители на работодателите 

един основен и един резервен член. 

 Представителите на родителите са избрани на общо събрание на родителите, проведено 

на 30.11.2016 г. – трима основни членове и двама резервни. 

На 12.11.2018 г. е сформиран нов състав на общественият съвет на гимназията: 
1. Даниела Георгиева Георгиева – представител на финансиращия орган община Първомай; 

2. Йордан Александров Балабанов – представител на работодателите; 

3. Татяна Ангелова Иванова - представител на родителите; 

4. Гергана Нолева Чобанова - представител на родителите; 

5. Костадин Крумов Ганев - представител на родителите; 

Резервни членове: 
1. Минка Стефанова Христева – представител на финансиращия орган община Първомай; 

2. Запрян Тонев Кичуков – представител на работодателите; 

3. Илияна Георгиева Георгиева - представител на родителите; 

4. Даниела Василева Динева - представител на родителите; 

За подпомагане на дейността със Заповед № РД-06-279 от 27.02.2017 г. са определени длъжностните 

лица Илияна Атанасова Колева на длъжност ЗАС в гимназията и резервно – Анета Петрова Стайкова, на 
длъжност Технически секретар в гимназията. 

В отговор на председателя на УН за представител на настоятелството с право на 

съвещателен глас е определен, Игнат Ангелов Панайотов председател на земеделска 

кооперация „Единство 94” Първомай. 

Със Заповед № РД-06-1242 от 14.09.2018 г. директорът определя представителите на 

ученическото самоуправление: 

1. Гергана Димчева Димитрова от Х а клас; 

2. Йоана Йорданова Георгиева от Х а клас; 

3. Яна Тоскова Чобанова от ХІ а клас; 
Поради изтичане мандата на Обществения съвет през периода се проведе процедура по сформиране 

на нов състав на ОС. 

 Кметът на общината със Заповед № РД-15-670 от 20.11.2019 г. определя представители 

на финансиращия орган – основен член и резервен член. 

 С писмено уведомление с вх. № ОС-07-730 от 21.11.2019 г., областният управител на 

област Пловдив е определил представители на работодателите един основен и един резервен 

член. 

 Представителите на родителите са избрани на общо събрание на родителите, проведено 

на 14.11.2019 г., Протокол № ОС-02-645 – трима основни членове и двама резервни. 
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На 27.11.2019 г. е сформиран нов състав на общественият съвет на гимназията: 

1.Радослава Спасова Ставрева - представител на община Първомай, финансиращ орган; 

2.Георги Иванов Иванов – представител на работодателите; 

3.Таня Петрова Петрова - представител на родителите; 

4.Силвия Ангелова Димитрова - представител на родителите; 

5.Добринка Ангелова Димова - представител на родителите; 

Резервни членове: 

1.Минка Стефанова Христева - представител на община Първомай, финансиращ орган; 

 2.Илиян Петров Петков - представител на работодателите; 

 3.Димитрина Ангелова Гайдарова - представител на родителите; 

4.Гергана Цветкова Вълчева - представител на родителите; 

За подпомагане на дейността със Заповед № РД-06-734 от 21.02.2020 г. са определени 

длъжностните лица Анета Петрова Стайкова, на длъжност ЗАС в гимназията и резервно – Радосвета 

Евгениева Казакова , на длъжност Педагогически съветник в гимназията. 

В отговор на председателя на УН за представител на настоятелството с право на 

съвещателен глас е определен, Игнат Ангелов Панайотов председател на земеделска 

кооперация „Единство 94” Първомай. 

Със Заповед № РД-06-1242 от 14.09.2018 г. директорът определя представителите на 

ученическото самоуправление: 

4. Гергана Димчева Димитрова от Х а клас; 

5. Йоана Йорданова Георгиева от Х а клас; 

6. Яна Тоскова Чобанова от ХІ а клас; 

През учебната 2020/2021 година Общественият съвет към ПГСС ”Васил Левски” гр. 

Първомай е провел общо три заседания на 24.11.2020 г., 26.04.2021 г. и 03.09.2021 г. 

Основните дейности на ОС през 2020/2021 учебна година са: 

1.Обсъдени са отчетите на бюджета за 2020 г. и за тримесечията на 2021 г. и са дадени 

становища. 

2.Обсъдено е разпределението на бюджет 2021 г. и е дадено становище. 

3.Приет е отчет за изпълнение на Стратегията на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай. 

5.Съгласувани са Училищните учебни планове за 2021/2022 учебна година на приетите в 

VІІІ клас ученици по професии и специалности и на учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІI клас по 

професии и специалности. 

За всяко заседание се води присъствен списък и се изготвя протокол, който се 

регистрира в книгата за входяща кореспонденция на училището. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
  /Силвия Димитрова/ 


