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Обществен съвет към ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени 
/по реда на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училища на МОН, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. / 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 16  

от заседание на Обществения съвет  

 

 Днес 27.10.2021 год. от 17:30 часа в сградата на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ в гр. Павликени /кабинета на Директора/, в изпълнение на чл. 

267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се 

проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски“ 

гр. Павликени, при спазване на противоепидемичните мерки в страната.   

 Председателят открива заседанието в присъствието на петима   

членове на Обществения съвет, регистрирани в присъствен списък 

/неразделна част от настоящия протокол/, Г-жа Радка Станева,  Директор 

на училището и Г-жа Петя Колева – Гл. счетоводител.  

 

 Председателят дава думата за предложения по дневния ред. 

Няма постъпили предложения за включване на нови точки в дневния 

ред. 

На основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за СУДОСДГУ дневният 

ред бе приет с пълно единодушие.  

 

Заседанието се провежда при дневен ред, предварително обявен от 

председателя на Обществения съвет, както следва:  

 1.  Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021г. -

докладва председателят на Обществения съвет – Мая Иванова.  

 

По т.1 от дневния ред /за приемане изготвения отчет, след 

проведено гласуване/:  

 

Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“ – 0 

Брой гласове „въздържали се“ – 0 

  

На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият 

съвет при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени 

 

Р Е Ш И: 

ОДОБРЯВА и приема отчет за дейността на Обществен съвет към 

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени за учебната 2020/2021 год.   
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 2. Становище за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ гр. Павликени и отчет към 30.09.2021 год. – докладва 

Гл. счетоводител – Петя Колева.  

 

По т.2 от дневния ред /за приемане изготвения отчет, след 

проведено гласуване/:  

 

Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“ – 0 

Брой гласове „въздържали се“ – 0 

  

На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият 

съвет при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени 

 

Р Е Ш И: 

ОДОБРЯВА и приема отчет за изпълнение на делегирания бюджет 

на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени към 30.09.2021 год.   

 

 3.  Становище по актуализиране на училищните програми – докладва Г-

жа Радка Станева – директор на училището.  

 

По т.3 от дневния ред /за приемане представените проекти, след 

проведено гласуване и липса на нови предложения по същите/:  

 

Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“ – 0 

Брой гласове „въздържали се“ – 0 

  

На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият 

съвет при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени 

 

Р Е Ш И: 

ОДОБРЯВА и приема представените проекти на училищни 

програми на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени.  

 

 4. Становище по изпълнение на Стратегията за развитие на училището –

план за действие, докладван от Г-жа Радка Станева – директор на 

училището.   

 

По т.4 от дневния ред /за приемане проект за целите на развитие на 

училището, след проведено гласуване/:  
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Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“ – 0 

Брой гласове „въздържали се“ – 0 

  

На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият 

съвет при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени 

 

Р Е Ш И: 

ОДОБРЯВА изпълнението на стратегията за развитие на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ гр. Павликени.  

 

След изчерпване на точките от дневния ред, председателят на 

Обществения съвет закрива заседанието.   

 

              

                                                       СЕКРЕТАР:/п/ 
                 /Боряна Николова/ 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

       НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:/п/  

                 /Мая Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


