
Първо СУ ” Свети Седмочисленици“ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Вх.№ 364/30.10.2018г. 

ПРОТОКОЛ №7/29.10.2018г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

Днес, 29.10.2018г., в СУ „Свети Седмочисленици” се проведе заседание на 

общественият съвет към училището. 

На заседанието присъстваха: 

1. Мартин Константинов Александров — председател 

2. Христалина Иосифова Халачева 

З. Мария Манева Иванова 

4. Татяна Иванова Георгиева 

5. Севдалина Зафирова — директор на СУ „Свети Седмочисленици” 

Присъстващите редовни членове на ОС са потвърдили участието си в днешното 

заседание в срок. Г-н Александров е направил необходимите постъпки за попълване на 

състава с резервни членове, които да заместят редовните членове, нямащи възможност 

да вземат участие в днешното заседание, но е получил отрицателен отговор от тях. 

Поради наличието на изискуемия по чл. 22, ал. 1 от „Правилника за създаването, 

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

кворум , заседанието се откри от председателя на ОС — г-н Мартин Александров, който 

представи следния дневен ред: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на становище за отчета за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 

2018г. ( към 30.09.3018г.) 

2.3апознаване и приемане на отчета на председателя за дейността на обществения съвет 

за учебната 2017-2018г. 

З. Разни 

 След гласуване с четири гласа „ за“, нула „ против ” и нула ”въздържал се“,  

дневния ред бе приет. 



 

*Забележка: Отчетът за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2018г. ( към 

30.09.3018г.) бе предоставен от директора на училището на членовете на Обществения 

съвет за запознаване, при изпращането на поканата за свикването на смета. 

Поради предстоящо отсъствие на протоколчика и изразена от него невъзможност да 

предостави протокола от днешното заседание в срок, позицията секретар/протоколчик 

бе възложена от председателя на г-жа Мария Манева. 

По т. 1 от дневния ред счетоводителят на училището запозна присъстващите 

членове на ОС в подробности и детайлно с Отчета за изпълнението на бюджета за 

деветмесечието на 2018г. ( към 30.09.3018г.) на училището. 

По т. 1 не бяха поставени въпроси за обсъждане. Отчета за изпълнението на училищния 
бюджет за деветмесечието на 2018 г. на СУ „Свети Седмочисленици” бе подложен на 
гласуване :  

След гласуване с четири гласа „ за“, нула „ против ” и нула ”въздържал се“,  
отчета бе приет. 

По т.2 от дневния ред членовете на съвета се бяха запознати от председателя на 
ОС с изготвения от него Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 
20172018г. Не бяха поставени въпроси на обсъждане и Отчета бе подложен на 
гласуване: 

 След гласуване с четири гласа „ за“, нула „ против ” и нула ”въздържал се“,   Отчет за 

Дейността на обществения съвет за учебната 2017-2018г. бе приет. 

По т. З от дневния ред не бяха поставени въпроси на разискване. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито Решения: 

1. Съгласува Отчета за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Свети 

Седмочисленици” към 30.09.2018 г. 

2. Приема отчета на председателя за дейността на обществения съвет за учебната 

2017-2018г.  

Приложение: присъствен списък  

Председател:………………………..  …………………… 

  (Мартин Александров) 

Изготвил протокола:……………….  ……………………. 

  (Мария Манева) 

 



 

 

 


