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П Р О Т О К О Л  №3 

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

 

Днес 07.01.2020г. в ОбУ„Ив.Вазов“ село Пашови в 13,30 часа в учителската стая на 

училището се проведе заседание на обществен съвет ОбУ „Иван Вазов”” – село Пашови. 

От  всичките 5 членове  на съвета присъстваха 5.  

Заседанието е свикано с искане от директора на училището, с посочен дневен ред за 

провеждане, която е изпратена по електронен път на членовете. Директорът присъства на 

заседанието. 

Дневен ред, при който е свикано заседанието: 

 

1. Приемане на становище по отчета за четвъртото тримесечие за изпълнението на 

бюджета на училището за 2019г., 

2. Приемане на становище по  училищния план - прием за учебната 2020-2021 

година, 

3. Разни. 

 

По точка1 :  Г-н Директора на училището изнесе данни: относно разходването на 

делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие. Разходваните средства бяха 

съпоставени с утвърдения бюджет на училището за годината., след разисквания и 

изказвания на членовете на ОС по предоставената информация от Директора на училището 

включваща: отчет  по изпълнението на бюджета , отчет на касовото изпълнение на 

бюджета ,. справки за процентното изпълнение на бюджета и след  изказването на 

членовете на Обществения съвет  за одобрение по Отчета, бе проведено гласуване . 

Със   – 5 „ЗА“ 

0 гласа „ПРОТИВ “ и 

 0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Обществения съвет взе следното: 

 Решение№1:  

На основание чл.269, ал1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема Отчета  

за изпълнение на бюджета и на извършените разходи на бюджетни средства за 

четвъртото тримесечие -2019г. 

 

По точка 2.    Директора  на училището запозна  присъстващите с решението ПС, проведен 

на 17.12.2019г.  за план- прием  за престоящата учебна година след седми клас да бъде с 

профил„ Природни науки“ без интензивно и без разширено на английски език,  с 

профилиращи  предмети – Биология и ЗО и Химия и ООС; Той поиска съгласуване на 

план- приема и даване на становище.  

    След проведените разисквания и изказвания на членовете на ОС и след гласуване с 

пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС към ОбУ „Иван Вазов“ бе проведено 

гласуване . 

Със   – 5 „ЗА“ 

0 гласа „ПРОТИВ “ и 

 0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Обществения съвет взе следното: 

 Решение№2:  

       На основание чл.269, ал1, т.10 от ЗПУО , ОС към ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови , 

приема мотивите и изразява съгласие с решението на ПС  от 17.12.2019г.  и дава  

положително становище на училищният план-прием за учебната  2020-2021година; 

 



По  точка 3.  

Не са постъпили предложения за обсъждане. Разисквания и предложения нямаше. 

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито в 

14:40часа.. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14,40 часа. 

 

Протоколирал: Ф.  Шондра                                 Председател: С. Бандьова                      
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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 за четвъртото тримесечие, като няма 

никакви забележки. 

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

съгласие с решението на ПС от 17.12.2019г.  и дава  положително 

становище на училищният план-прием за учебната  2020-2021година, 

като няма никакви  забележки. 

 
 
 
Дата 07.01.2020г. 
село Пашови 

Председател на ОС: 

                      / Салиха Бандьова / 

 


