
Обществен  rьвет  kbM oy „Св .Св .Кирнл  и  Методий "-гр .Елzово  

ОК . _СВ .са,l~иуил  u Метсций -  

пРотокол 	 лјna  

гу .h'ллвбо  

N:10/10.01.2018 г. 
от  Заседанве  

на  О8шествен  rьвет  към  ОУ  „Св .Св .Кирхл  и  Методнё "-гр.Елхово  

у  Днес , 10 януари  2018 година  от  17:15 часа  в  ОУ  Св .Св .Кирил  н  Методий "-гр .Елхово , 
ул. „Алексаидър  Стамболийскн " Т@ 36, стая  TW_ 202, се  проведе  заседанне  на  Обществения  
съвет  към  ОУ  „Св .Св .Кирил  и  Методий "-гр .Елхово . 

От  общо  5 /петимаl членове  на  Обществен  съвет  към  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методий "- 
гр .Е .тхово  на  заседаннето  присьсгваха  5 /петима / членове : 

1. Милена  Гендова -Председател  на  Обществеи  съвет  към  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методнй "- 
гр .Елхово ; 

2. Стоянка  Бургасчиева -член  на  Обществен  съвет  къМ  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методий "- 
гр .Елхово ; 

3. йовка  Димитрова - члеи  на  Обществен  съвет  към  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методий "- 
гр .Епхово ; 

4. Степа  Вълкова - член  на  Обществен  сьвет  към  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методнй "-гр .Елхово ; 
5. Вапентхва  Караджова - член  на  Обществеи  сьвет  към  ОУ  Св .Св .Кнрил  и  Методий "- 

гр .Елхово ; 

На  заседанието  присьсгваше  с  право  на  сьвещателен  глас  тоспожа  Атанасова -директор  
на  ОУ  „Св .Св .Кирил  и  Методнй "-гр .Елхово . 

На ,-шце  е  необходимнят  кворум  за  провеждане  на  заседавнето  и  вземане  на  решенвя  ло  
точките  от  дневиия  ред . 

Заседаиието  се  председателства  от  председателят  на  Обществения  сьвет  кьм  ОУ  
Св .Св .Кирил  н  Методий "-гр .Елхово . 

По  негово  предложение  и  с  5 Іпетl гласа  „ЗА" за  протоколчик  на  заседаннето  е  
определена  Йовка  Димитрова - член  на  Обществен  съвет  към  ОУ  Св .Св .Кирwт  н  Методня "- 
гр .Елхово . 

Заседанието  се  проведе  при  слединя  

ДНЕВЕН  РЕД  

1. Обсьждане  н  разглеждане  на  разлределеннето  на  бюджета  на  ОУ  Св .Св .Керил  и  
Метднй "-гр .Елхово  за  2018 тодина  и  даване  на  становище  по  неro. 

2. Разглеждане  к  съгласуване  на  преддожението  на  дирек roра  за  разпределение  на  
средствата  от  уСгановеното  към  края  на  лредходиата  2017 година  превишение  на  
посгьпленнята  над  плащанията  ло  бюджета  на  ОУ  Св .Св .Кириа  и  Методий "- 
гр .Елхово  за  2018 годш iа ._ 

По  точка  1 от  Дневиия  ред  председателят  на  Общественнят  сьвет  предосгавн  думата  
на  госложа  Атанасова -директор  на  ОУ  Св .Св .Кирил  и  Методий "-гр .Елхово  да  предсrавн  
разпределеннето  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на  капитаповите  разходи , както  и  отчета  
за  изпълнението  му-за  инстиryциите  на  делегиран  бюджет . 

По  точка  2 от  Дневния  ред  председателят  на  Общественият  сьвет  лредостгвв  думата  
на  госпожа  Атанаеова -директор  на  ОУ  Св .Св .Кирил  н  Методий "-rp.Fnxoao да  предетави  



предложение  за  разпределение  на  средствата  от  установеното  към  края  на  предходната  година  
превишение  на  постьп iенията  над  плащанията  по  бюджета  на  училишето . 

След  залознаване  с  представеното  разпределение  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на  
капиrаловите  разходи , като  и  отчета  за  изпълнението  му  и  запознаване  с  предложението  за  
разпредепение  на  средствата  от  установеното  къи  края  на  предходната  година  превишение  на  
поспъпленията  над  плащанняrа  по  бюджета  на  учвлишето , единодушно  с  5 /лет/ гласа  
„против -няЧа , .,въздържали  се"-няма , Обшественият  сьвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 

На  осиоваиие  чл .16, ап .1, т.4 от  ПравL-гника  за  съзлаването , устройството  и  дейностга  
на  обшествените  съветв  към  детските  градини  н  училищата , Общеспвеният  съвет  към  ОУ  
Св .Св .Кирил  и  Методий "-гр .Елхово : 

1 Лава  положвтелно  rгановище  за  разпределението  на  бюджета  по  аейности  и  размера  на  
капитаiовите  разходи , както  и  за  отчета  за  изпълиението  му ; 

2.Сьгласува  предложението  на  директора  за  разпреде :гение  на  средствата  от  усгановеното  
към  края  на  предходната  година  превишение  на  постьплспията  над  плащанията  по  бюджета  на  
учиiището ; 

З . Възлага  на  длъжиостното  лнце , отroварящо  за  административното  и  гехническото  
подполгагане  на  Обществения  съвет , опредеаено  от  пиректора  на  училището , да  предприеме  
необходимвте  действия  в  съответствне  с  изискванията  на  чл .25, а1.2 от  Правилника  за  
rьзпаването , устройството  и  дейността  на  обществените  сьвети  към  детските  градини  и  
учалищата , в  срок  до  3 /трн/ днн  от  провеждане  на  настоящото  заседание  да  регистрира  
протокола  в  диевника  за  входяща  кореспонденцня  на  ОУ  „Св .Св .Кирил  и  Методий "-гр .Елхово  
и  да  го  качи  на  интернет  етраницата  на  училвщето . 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  председатсля  закри  заседаннето  на  Обшествения  
сьвет  към  ОУ  „Св .Св .Кирил  и  Методий "-гр .Елхово . 

Непаздеsна  част  от  ппотоwоiа  са : 

1. Присъствен  списък  на  учаетниците  в  заседанието  на  Обществения  сьвет  кьм  ОУ  
„Св .Св .Кирил  и  Методнй "-гр .Елхово ; 

2. Копие  от  разлределението  на  бюджета  по  дейностн  и  размера  на  капиталовите  разходи , 
както  и  отчета  за  изпълнеиието  му ; 

З . Копие  от  предпожението  на  директора  за  разпределение  на  средствата  от  установеното  
към  края  на  предходиа rа  година  превишение  на  постьлленнята  над  плаtцаинята  по  бюджета  на  
училрщето . 

~ 
Председател :..... 

/М  лена  j'ендова / 

Протоколчі  


