
П Р О Т О К О Л  № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ  

ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – ГР. ПЛОВДИВ 

 

Днес, 15.03.2021 г., се проведе заседание на обществения съвет към ОУ „Тодор Каблешков“ гр. Пловдив при 

следния дневен ред: 

1. Одобряване избора на учебници за 1., 3. и 7. клас за учебната 2020/2021 г. 

2. Съгласуване на бюджета на училището за 2021 година 

3. Съгласуване на разпределението на средствата от установеното към края на предходната година 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

 

Присъстват следните членове на обществения съвет: 

1. Цветелина Христева 

2. Ваня Чолакова 

3. Веска Шопова 

4. Магдалена Ръжева 

На заседанието присъства Емилия Алексиева- директор на училището, както и Петранка Русева - 

счетоводител на училището. 

Заседанието се счита за редовно. Присъстват повече от половината членове на ОС. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

На вниманието на ОС бяха представени избраните от учителите учебници за 1., 3. и 7. клас за учебната 

2020/2021 г., както и аргументите на учителите за техния избор. Членовете на ОС разгледаха учебниците 

и изразиха мнение, че се доверяват на избора на учителите. 

Премина се към гласуване. 

Гласували ЗА- 4. 

Въздържали се и против- НЯМА. 

Решение № 1: Членовете на ОС одобряват избора на  учебници за 1., 3. и 7. клас за учебната 2020/2021 г. 

По т. 2 от дневния ред: 

Госпожа Петранка Русева, счетоводител на училището,  представи разпределението на бюджета за 2021 

година по дейности и размера на капиталовите разходи. ОС нямаше възражения и предложения за 

промяна при разпределението на бюджета. 

Премина се към гласуване. 

Гласували ЗА- 4. 

Въздържали се и против- НЯМА. 

Решение № 2: Членовете на ОС съгласуват разпределението на бюджета за 2021 година по дейности и 

размера на капиталовите разходи. 



По т. 3 от дневния ред: 

Беше съгласувано и предложението, дадено от г-жа Алексиева, директор на училището, част преходният 

остатък от 2020 година да се използва за належащи ремонти, а именно- смяна на дограмата на прозорците в 

коридора на първия етаж на училището. Като за целта първо ще се изискат оферти от няколко фирми, за да се 

избере най-добрата от тях. 

ОС одобри това предложение и се премина към гласуване. 

Гласували ЗА- 4. 

Въздържали се и против- НЯМА. 

Решение № 3: Членовете на ОС съгласуват предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ „Тодор Каблешков“ гр. 

Пловдив, бе закрито. 

 

      Протоколчик: ...................................... 

                 / Ваня Чолакова/ 

 

                                                                                          Председател: ...................................... 

               / Цветелина Христева/ 

 

 


