
Протокол 

 № 1 

на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос 

 

Днес, 15.12.2021 г. от 18:00 часа, се проведе заседание на Обществения съвет 

при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. Присъстваха всички членове на обществения 

съвет. На заседанието присъстваха, г-жа Ирина Вътева – Директор на СУ „Н. Й. 

Вапцаров“, г-жа Светлана Енева – Заместник-директор по УД и г-жа Дарина Георгиева 

– главен счетоводител на СУ „Н. Й. Вапцаров“. Протоколът се води от г-жа Даниела 

Йорданова – секретар на ОС. Заседанието бе водено от председателя на обществения 

съвет г-н Христо Янев. Той предложи следния 

Дневен ред 

1. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и 

размера на капиталовите разходи за следващата бюджетна 2022 година. 

2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение 

на постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

3. Приемане на становище относно вида на закуската I – IV клас – 

подкрепителна или основна.  

Предложението за дневен ред бе прието единодушно. 

По първа  точка от дневния ред, г-н Христо Янев даде думата на г-жа Ирина 

Вътева – директор на СУ „Н. Й. Вапцаров“ да представи предложението за 

разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 

следващата бюджетна 2022 година. Последва обсъждане на бюджета и предложението, 

въпроси от страна на членовете на ОС и отговори от директора и счетоводителя на 

училището. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.6 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет дава своето положително становище по за разпределението на 

бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за следващата бюджетна 

2022 година.         

По втора  точка от дневния ред, г-н Христо Янев даде думата на г-жа Ирина 

Вътева – директор на СУ „Н. Й. Вапцаров“ да представи предложението на директора 



за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището Последва 

обсъждане на бюджета и предложението, въпроси от страна на членовете на ОС и 

отговори от директора и допълнителни разяснения от главния счетоводител на 

училището. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

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

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

 По трета точка от дневния ред, г-жа Светлана Енева – ЗДУД на училището 

представи на членовете на ОС резултатите от анкетата на родителите на учениците от I 

до IV клас за вида на закуската, становището на  училищното ръководство и решението 

на ПС прието: „На основание чл.13, ал.7 от Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование ПС приема за закуска за 

учениците от 1-4 клас да бъде основна.“ 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т.11 от ЗПУО и и чл. 16, ал. 1, т.11 от Правилника 

за създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет приема предложението на ръководството  и решението на ПС на 

училището относно вида на закуската I – IV клас – да бъде основна. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 20:00 часа. 

 

 

Даниела Тодорова Йорданова 

Секретар на Обществения съвет 

 

Христо Янев Янев 

Председател на Обществения съвет 


