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ПРОТОКОЛ  

№ 10 

за проведено заседание на обществения съвет към училище І СУ Св. 

Седмочисленици, гр. Търговище 

 

 

Днес, 02.05.2019 г., в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към училище І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище. 

На събранието присъстваха четири членове на обществения съвет и Директора 

на СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище – г-жа Севдалина Зафирова. 

  

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Приемане на становище за отчета за изпълнението на бюджета за първото 

тримесечие на 2019 г. (към 31.03.2019г.); 

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред, приемане на становище за отчета за изпълнението на 

бюджета за първото тримесечие на 2019 г. (към 31.03.2019г.) беше поканена г-жа 

Петя Николова – счетоводител на І СУ Св. Седмоцисленици – гр. Търговище. Г-жа 

Зафирова и г-жа Николова представиха отчета за изпълнение на бюджета на І СУ 

Св. Седмоцисленици – гр. Търговище за 2018 г. Проведена бе дискусия като се 

поставиха въпроси за приходите и разходите по бюджета. След разяснения по тези 

въпроси, се премина към гласуване. 

 

След проведеното гласуване за приемане на становище за отчета за 

изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г. (към 31.03.2019г.) на І 

СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище, се получиха следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 4 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

По т. 2 от дневния ред, разни. В хода на заседанието г-жа Зафирова постави 

два въпроса относно: 

 

1. Изискване за съгласие от страна на Обществения съвет относно 

кандидатстване на І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище по национална 

програма Иновации в действие. 

 

След проведеното гласуване за подкрепящо съгласие от страна на 

Обществения съвет относно кандидатстване на І СУ Св. Седмочисленици, гр. 
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Търговище по национална програма Иновации в действие, се получиха следните 

резултати: 

Брой гласове „за“ – 4 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

2. Съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските 

училища на територията на община Търговище чл. 44 в срок от три дни 

директорът трябва да представи информация за броя на приетите деца за 

съгласуване с Обществения съвет. Г-жа Зафирова представи Проткол от 

№1801/22.05.2019, в който са описани назначен състав на комисия, 

постъпилите заявления и приетите деца, а имено – постъпили са 22 заявления 

и след направена проверка са приети всички деца за учебната 2019-2020 

година. 

 

След проведеното гласуване за съгласуване относно направен прием за 

подготвителна група за учебната 2019-2020 година в І СУ Св. Седмочисленици, гр. 

Търговище, се получиха следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 4 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към 

училище І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище се закри. 

 

  

 СЕКРЕТАР, 

 Даниела Живкова Иванова: …………………. 
  
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 Мартин Константинов Александров: …………………. 
  


