
                                                    

Вх. № ОС-02-582/23.04.2019 

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 23.04.2019 г. 

на Обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” 

 

Днес, на 23.04.2019 г., беше проведено трето редовно заседание  на Обществен съвет 

към ОУ „Димитър Талев” за учебна 2018/2019 г.  

Дневния ред на заседанието: 

1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. 

2. Решение на ОС в подкрепа на участието на ОУ „Димитър Талев“ в НП „Иновации в 

действие“,  Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 

между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“- 

до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 ученици и учители. 

 

На събранието присъстваха, председателя на ОС и 5-ма членове на Обществения 

съвет, директора на ОУ „Димитър Талев“ и протоколчика на ОС – Цветослава Атанасова (по 

приложен присъствен списък). 

Броят на присъстващите, дава основание да бъде проведено събранието и осъществен 

дневният му ред.  

Председателя предложи за гласуване така представения дневен ред: 

Премина се към гласуване на дневния ред. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

Гласували „за приемане“ – 5  

Гласували „въздържал се“ – няма 



Гласували „ против“– няма 

Дневният ред беше приет единодушно. 

Броят на присъстващите, дава основание да бъде проведено събранието и осъществен 

дневният му ред .  

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 Г. 

 

 Приложение № 1 към настоящия протокол е изготвения отчет на училището към 

31.03.2019 г., който бе предварително предоставен и разгледан от членовете. 

3. Премина се към гласуване на първа точка от дневния ред, а именно съгласуване на 

тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

Гласували „за приемане“ – 5 

Гласували „въздържал се“ – няма  

Гласували „ против“– няма 

Отчета на бюджета към 31.03.2019 г. на ОУ „Димитър Талев“  беше гласуван за 

приемане единодушно. 

 

Премина се към втора точка: 

4. РЕШЕНИЕ НА ОС В ПОДКРЕПА НА УЧАСТИЕТО НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

В НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“,  Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти 

представящи обмена на иновации“- до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 

ученици и учители. 

 

Приложение № 2 към настоящия протокол е Решение на ОС, относно подкрепа на 

инициираното от ОУ „Димитър Талев“ участие в горецитирания проект.  

 



 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Приложение № 1  

 Отчет на бюджета към 31.03.2019 г. на ОУ “Димитър Талев”. 

2.  Приложение № 2  

 Решение на ОС, относно подкрепа за участие в НП „Иновации в действие“ 

2. Приложение № 3 

 Присъствен списък 

Протоколът е изготвен от Цветослава Атанасова, съгласно Заповед № РД-10-450/ 

13.12.2016 г. на директора на училището. 

ЦВЕТОСЛАВА АТАНАСОВА,…………….. 

Протоколчик 

ЕЛЕНА ПОПОПВА,…………….. 

Председател на ОС 

 


