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П Р О Т О К О Л  №2 

от проведено заседание на Обществен съвет 
при ОбУ „Иван Вазов” – село Пашови 

 
Днес 21.11.2019 г.от 12,30 часа, в учителската стая на ОбУ„Иван 

Вазов“ село Пашови, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 
обществения съвет към ОбУ„Иван Вазов“ село Пашови. На заседанието 
присъстваха всички членове на ОС и Мустафа Бандьо -Директор на 
училището. 

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. Становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 
30.09.2019г. / трето тримесечие на 2019г. 
2  Одобряване Стратегията за развитие на училището и  Отчета на директора 
за изпълнението й ; 
3. Отчет на дейността на Обществения съвет през 2018/2019г. 
4 Други  
 
Предложението бе прието единодушно. 
 
По първа точка от дневния ред:  След разглеждането на бюджета и 
направените разходи към 30.09.2019г. Обществения съвет премина към 
гласуването за одобрение Отчета по бюджета:  
Със   – 5 „ЗА“ 
0 гласа „ПРОТИВ “ и 
 0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 
Обществения съвет взе следното: 
 Решение  
На основание чл.269, ал1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема 
Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2019г. 
           По втора точка от дневния ред Директорът на училището запозна 
членовете на училището със Стратегията на развитието на училището , с 
плана по стратегията и с отчета на комисията по изпълнението и.. 
Разисквания; Членовете на Обществения съвет разгледаха стратегията и 
другите документи като казаха че са съгласни със целите, задачите и 
дейностите по нея, и ще се опитат да добавят някоя идея при актуализацията 
и, но засега нямат  предложения  и се премина към гласуването на стратегията 
и представените документи към нея. 
След проведеното гласуване за одобряване на стратегията за развитието на 
училище, и отчета по изпълнението и за предходната година се получиха 
следните резултати: 
 



 Брой гласове „за“ – 5 (брой) 
 Брой гласове „против“–0 (брой) 
 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой) 
 
Обществения съвет взе следното: 

 Решение: На основание чл.269, ал1, т.1 от ЗПУО одобрява  Стратегията 
за развитието на училището и приема Отчета по изпълнението й. 

  По трета точка от дневния ред:  

Салиха Бандьова-председателя на Обществения съвет запозна членовете 

на съвета с изготвения от нея план и предложи ако има нещо пропуснато да 

бъде добавено. 

По четвърта точка от дневния ред: Председателя предложи на членовете да 

изберат кой от обществения съвет да присъства в изготвянето на етичния 

кодекс на училището, и другите училищни документи , при изготвянето на 

които се изисква тяхно участие. Бе взето решение всеки да бъде добавен в 

някоя от училищните комисии.  

 

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе 

закрито в 13:40часа. 

 

Секретар:                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
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 СТАНОВИЩЕ 

На Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“село 
Пашови 

 
     Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови  

1. дава положително становище и приема Отчета на извършените 

разходи на бюджетни средства към 30.09.2019г., като няма никакви 

забележки. 

2.Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови одобрява и 

приема Стратегията за развитието на училището, плана към нея  и отчета 

по  изпълнението и. 

 
 
 
Дата 21.11.2019г. 
село Пашови 

Председател на ОС: 

                     /  Салиха  Бандьова/ 
  


