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Вх. № 342/04.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№1 

от заседанието на Обществения съвет към 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Алфатар  

за учебната 2021/2022 година 

 

 Днес, 28.02.2022 г., в 17:00 часа , в изпълнение на чл. 266, ал. 4 и чл. 267, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 

Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – гр. Алфатар за учебната 2021/2022 

година. 

На заседанието присъстваха: г-жа Живка Банкова – председател на ОС - представител 

на община Алфатар, г-жа Вася Василева – родител, г-жа Татяна Атанасова – родител,  

г-жа Юлия Узунска-Фернандес – представител на обществеността, г-жа Янка Ваникова 

– ЗДУД, г-жа Мария Иванова – директор на ОУ „Христо Ботев“  и г-жа Ваня Арнаудова 

– учител.  

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 

присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.  

 

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Представяне и даване на становище на отчета за състоянието и изпълнението 

на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г. 

2. Разни 

 

По т. 1,  г-жа Мария Иванова представи отчет за изпълнението на делегирания 

бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2021 г. по параграфи и дейности. 

 

След представяне на информацията, думата бе дадена за изказвания и въпроси. 

Госпожа Юлия Узунска – Фернандес: Каква е причината за отчетния период училището 

да приключва със задължения  и как смятате да ги покриете? 

Госпожа Янка Ваникова: Това са задължения към персонала за неизплатени работни 

заплати за м. ноември 2021 г. Предстоят промени в числеността персонала и се 

надяваме до няколко месеца задълженията да бъдат покрити. 

След  изчерпване на въпросите беше пристъпено  към гласуване. 
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С гласували „за“ – 4; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма – бе прието следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

  

На основание чл. 269, ал. 1, т. 4  от ЗПУО и чл.16, ал.1, т. 4 от ПСУДОСДГУ, 

Общественият съвет към ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар дава положително 

становище и приема отчета за състоянието и изпълнението на делегирания 

бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г. 

 

 По т. 2 , директорът г-жа Мария Иванова предложи промени в състава на 

Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Правилника за създаването, 

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

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 4 

Брой гласове „против“ – 0 

Брой гласове „въздържали се“ – 0 

  

РЕШЕНИЕ: 

 На основание на резултатите от проведеното гласуване, членовете на 

Общественият съвет към ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар единодушно приеха 

броят на членовете в Общественият съвет да бъде 5 (пет) и родителите в състава 

на ОС, чиито деца са завършили училище да бъдат заменени с други членове, 

избрани от проведена родителска среща. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ 

„Христо Ботев“ гр. Алфатар бе закрито. 

 

Председател: …………………….     Дата: 28.02.2022 г. 

 /Живка Банкова/      гр. Алфатар 

 

 

 


