
Протокол № 4 

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

 

Днес, 05.07.2022 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 и 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“ гр. Айтос. Протоколът се води от г-жа 

Даниела Йорданова – секретар  на ОС. Заседанието бе водено от г-н Христо Янев – 

председател на ОС. Той предложи следния 

Дневен ред 

1. Отчет на бюджета на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за 1 шестмесечие на 2022 

година. 

2. Приемане на правилник за дейността на Обществения съвет при СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ гр. Айтос за учебната 2022/2023 година. 

Предложението за дневен ред бе прието единодушно. 

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

Георгиева – главен счетоводител на СУ „Н. Й. Вапцаров“ да направи отчет на бюджета 

на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за 1 шестмесечие на 2022 година. 

Последваха разисквания и становище от името на ОС от неговия председател г-н 

Христо Янев. 

След проведените разисквания и изказване на членове на ОС се премина към 

гласуване. 

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

прието следното РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, приема отчета 

на бюджета на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за 1 шестмесечие на 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 запознае членовете на ОС  с 

нормативните документи за дейността на обществения съвет в училището. 

Последваха разисквания и предложения за поправки и допълнения в правилника 

на ОС. Председателят на ОС – г-н Христо Янев предложи вариант на Правилник за 

дейността на Обществения съвет при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за учебната 

2022/2023 година. 

След проведените разисквания и изказване на членове на ОС се премина към 

гласуване. 



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

прието следното РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, приема 

предложения Правилник за дейността на Обществения съвет при СУ „Н. Й. Вапцаров“ 

гр. Айтос за учебната 2022/2023 година. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

     Даниела Тодорова Йорданова 

Секретар на Обществения съвет 

 

 

Христо Янев Янев 

Председател на Обществения съвет 

 

 


