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П Р О Т О К О Л № 6 / 28.12.2018 година 

Днес, 28.12.2018 г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Присъстват: Силвия Ангелова., Красимира Методиева, Розалия Георгиева, Соня 

Трайкова,Тодор Петков. 

На заседанието присъстваха  Антоанета Николова- директор и Гергана Рашева-

главен учител. 

Отсъстващи: няма 

Дневен ред: 

1. Финансов отчет за 2018г. 

2. Избор на нов член на Обществения съвет 

3. Отчет на дейността на Обществения съвет 

 

По точка първа от дневния ред 

 

      г-жа Николова – директор, запозна присъстващите с изпълнението на бюджет за 2018г. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

 

Изказвания не бяха направени. 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Обществения съвет съгласува отчета за разходването на бюджета за 2018г. 

 

Гласували: за –  5, против – няма, въздържали се - няма 

 

По точка втора от дневния ред 

      Соня Трайкова – председател на Обществения съвет, запозна присъстващите, че 

поради постъпване на работа в училището  Силвия Ангелова вече не може да бъде член на 

Обществения съвет, затова се налага да се избере нов член. Тя предложи това да бъде 

Жана Александрова Николова. 



Изказвания: 
 

Розалия Георгиева каза, че е съгласна Жана Николова да стане новия член на 

Обществения съвет, защото тя е родител на дете в първи клас и много години може да 

помага на училището. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

РЕШЕНИЕ № 2 

Общественият съвет реши Жана Александрова Николова да стане новия член на 

Обществения съвет. 

 

Гласували: за –  5, против – няма, въздържали се – няма 

По точка трета от дневния ред: 

 Соня Трайкова,– председател на обществения съвет направи Отчет за дейността на 

обществения съвет за 2018 година. 

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 3 

 На основание чл.17, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към училището приема отчета за дейността на обществения съвет за 

дейността за 2018 година. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито в 

19.00 часа. 

 

 

Соня Трайкова  

Председател на обществения съвет на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница 

 

Розалия Георгиева  

Протоколист 


