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П Р О Т О К О Л № 5 / 30.03.2017 година 

Днес, 30.03.2017 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 присъства и Антоанета Николова- директор. 

Отсъстващи: няма 

Дневен ред: 

I.Прием първи клас 

                                            

 1.Брой ученици 

 2.График на дейностите за осъществяване приема на ученици в първи клас за 

учебната 2017/2018г в ОУ”Христаки Павлович” 

 3.Критерии за приема на първокласници 

II. Даване на становище за проект на бюджет на училището за 2018г. 

III. Отчет на средствата за първото тримесечие на 2017г. 

 

По точка първа от дневния ред 

По І-ва точка от дневния ред г-жа Николова запозна обществения съвет с 

изготвения План – прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г. 

Съгласно предложения план, директорката предлага   в ОУ”Христаки  Павлович” да 

бъде сформирана една паралелка – първи клас с 22 ученика.  Дейностите  за 

осъществяването приема на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г. са : 

 

1.Приема на молби/заявления/ и приложени необходими документи за записване на 

първокласниците ще става в срок до 30 май 2017г. включително, в училището. 

2.Обявяване на Списък с класираните ученици – 17.00ч. на 02 юни 2017г. в 

ОУ”Христаки Павлович” на табло „Информация” и на входната врата на училището. 

3.Записване на приетите първокласници  - 5 и 6 юни 2017г включително в 

ОУ”Христаки Павлович”. 

4.Обявяване на свободните места – до 17.30ч. на 07 юни 2017г . 

5.Попълвани на свободните места  - 8 и 9 юни 2017г. 

6. Обявяване на свободните места – 12 юни 2017г. 

7.Попълване на свободните места в ОУ”Христаки Павлович” – до 15 септември 2017г. 



8.Родителска среща на тема ”Първокласници - 2017/2018г” ще се проведе на 

25.04.2017г в ОУ”Христаки Павлович”. 

 

 Съгласно  чл.43 от Наредба №10/01.09.2016г за организацията на дейностите в 

училищното образование, се определят следните 

 критерии за прием в низходящ ред както следва: 

1. Деца, живеещи в близост до училището /представя се адресна регистрация, 

непроменена след 01.01.2017г/ . 

2. Време за достигане до училището. 

3. Дете с трайни увреждания над 50%. 

4. Дете с двама починали родители. 

5. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в ОУ „Христаки Павлович” 

6. Деца завършили подготвителна група в ОУ „Христаки Павлович” 

7. Близост до местоработата на един от родителите. 

Критериите се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за 

прием места.  

 След направените дебати I –ва  точка от дневния ред бе подложена на 

гласуване и заседанието прие: 

РЕШЕНИЕ № 1 

1. Общественият съвет дава положително становище за приема, броя ученици, 

График на дейностите за осъществяване приема на ученици в първи клас за 

учебната 2017/2018г в ОУ”Христаки Павлович” и критериите за приема на 

първокласници . 

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

По точка втора от дневния ред 

 г-жа Николова – директор, запозна присъстващите с проект на бюджет на 

училището за 2018г. 

 Първостепенен разпоредител с бюджетните кредити е община Дупница в лицето 

на кмета на общината. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

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

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата дава положително становище на бюджет на училището за 

2018г. 

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

По точка трета от дневния ред 



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

първото тримесечие на 2017г. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

РЕШЕНИЕ № 3 

Обществения съвет съгласува отчета за разходването на бюджета за първото 

тримесечие на 2017г. 

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

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито 

в 19.30часа. 

 

Соня Трайкова  

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

 

Розалия Георгиева  

Протоколист 


