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ПРОТОКОЛ № 5 

 

 за проведено заседание на обществения съвет към 96.СУ „Л.Н.Толстой“  

 

Днес, 07.10.2022г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет 

към 96.СУ „Л.Н.Толстой“  

На събранието присъстваха  

ИВАН РИЗОВ, председател и Радостина Ситарска, Хатидже Шехова, Татяна Панева, 

Дацо Дацов членове на обществения съвет и Цветелина Вълчева – директор 96.СУ 

Протоколчик – Мариана Пенева 

Отсъства по уважителни причини Васко Костадинов. 

 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. Отчет за изпълнението на бюджета на 96. СУ за трето тримесечие на 2022 г. и 

приложен доклад към него.  

2. Отчет по изпълнение на Плана по Стратегията на 96. СУ за изминалата година  

3. Съгласуване на строително – ремонтни дейности, свързани със сигурността на 

учениците от 96. СУ , както и осигуряване на безопасна образователна среда. 

4.  Искане за становище за предприетите мерки и действия от ръководството на 96. 

СУ относно изпълнение на Насоките за обучение и действия в условията на COVID-19 

родителите и/или упълномощени от тях лица на ученици със симптоми на COVID- 19 

при повикване от училищните власти да се явяват в училище при възможност не по-

късно от 60 мин от повикванетоза карантиниране на ученика. 

5.  Искане на предложения относно мотивиране на родителите за включването им в 

училищния живот, както и предложения за по-ефективното спазване на училищния 

правилник. 

6.  Разни. 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


 

По  т. 1 Отчет за изпълнението на бюджета на 96. СУ за трето тримесечие на 2022 г. 

и приложен доклад към него. Докладва – Десислава Георгиева, главен счетоводител 

При изразходването на бюджета са съобразени всички, както вътрешни нормативни 

актове така и държавните нормативни актове. 

Изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2022 г. за цялото училище е в рамките 

на планираните средства за годината. 

 

 Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

 Брой гласове „против“– няма 

 Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Цветелина Вълчева  – директор 96. СУ представи отчет по изпълнение на Плана по 

Стратегията на 96. СУ за изминалата година 

 Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

 Брой гласове „против“– няма 

 Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 3  от дневния ред  - Съгласуване на строително – ремонтни дейности, 

свързани със сигурността на учениците от 96. СУ , както и осигуряване на безопасна 

образователна среда. 

Предстоящ авариен ремонт на покривното пространство, финансирано по ПМС 

№214/29.07.2022 г., който по писмо на МОН е необходимо да се извърши в срок до 

30.11.2022 г. 

По т. 4 от дневния ред: 

Искане за становище за предприетите мерки и действия от ръководството на 96. СУ 

относно изпълнение на Насоките за обучение и действия в условията на COVID-19 

родителите и/или упълномощени от тях лица на ученици със симптоми на COVID- 19 при 

повикване от училищните власти да се явяват в училище при възможност не по-късно от 

60 мин от повикванетоза карантиниране на ученика. 

В хода на заседанието всички единодушно се съгласиха с необходимостта от 

взаимодействие на родители и учители за спазването на заповедите и указанията на 

министъра на здравеопазването 

По т. 5 от дневния ред: 

Искане на предложения относно мотивиране на родителите за включването им в 

училищния живот, както и предложения за по-ефективното спазване на училищния 

правилник. 

По т. 3, т. 4. , т. 5  -всички членове на  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 96. СУ  

се съгласиха от необходимостта за този ремонт, както и одобриха усилията на 

ръководството това да се случи, без да е необходимо финансиране от бщджета на 

училището.  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Мариана Пенева /П/       Иван Ризов /П/ 


