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ПРОТОКОЛ № 2 

 

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

 

Днес, 19.01.2023 г., 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 7 (седем) членове на обществения съвет и Цветелина 

Вълчева – директор 96.СУ 

 

 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 на бюджет за 2022 г. на 96. СУ „Л.Н.Толстой“ 

2. Отчет на дейността на 96. СУ. 

3. Съгласуване на предложение за план-прием I и V клас за учебната 2023/2024 г. 

4. Съгласуване на строително-ремонтни дейности, свързани с подобряване на МТБ, със 

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

среда за предстоящата финансова година. 

5. Отчет на изразходваните средства за 2022 г.  и съгласуване на разходването на 

средства по Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на МС за определяне на минимални 

диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо 

възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в 

системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища  в 

96.СУ през 2023 г.  

6. Предложения  относно мотивиране на родителите за включването им в училищния 

живот, както и предложения за по-ефективно спазване на правилника за дейността на 

96. СУ. 

По т. 1 от дневния ред: 

 

Г-жа Десислава Георгиева  – счетоводител на  96. СУ представи отчет за изпълнението на 

бюджета на 96. СУ за 2022 г. и приложи доклад към него.  

При изразходването на бюджета са съобразени всички, както вътрешни нормативни 

актове така и държавните нормативни актове. 

Изпълнението на Бюджета за 2022 г. за цялото училище е в рамките на планираните 

средства за годината. 

След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета бе 

проведено гласуване. 

 

Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

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


Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Пред членовете на ОС беше представен отчет относно дейността на 96. СУ през 2022г.  

Всички планувани дейности са приключили качествено и в срок.   

След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по представените дейност бе 

проведено гласуване., 

 

Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

Г-жа Цветелина Вълчева  представи  пред членовете на ОС приетия от педагогическия 

съвет училищен предложения план-прием I   и V клас за учебната 2023/2024 г. да бъде  както 

следва:  

I клас  

 5 паралелки 

 

V клас 
 5 паралелки  

 

След проведеното гласуване за план-прием I и V клас за учебната 2023/2024 г. на  

96.СУ „Л.Н.Толстой“ за учебната 2022/2023 г., се получиха следните резултати: 

 

Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 

Директорът на 96. СУ запозна ОС с плануваните строително-ремонтни дейности, 

свързани с подобряване на МТБ, със сигурността на учениците от 96. СУ, както и осигуряване 

на безопасна образователна среда за предстоящата финансова година. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 

Г-жа Мариана Пенева  представи  пред членовете на ОС отчет на изразходваните средства 

по ПМС 46 и новото проектно предложение за 2023 г. и приложи доклад към него. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 



Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

По т. 6 от дневния ред: 

 

Относно мотивиране на родителите за включването им в училищния живот, както и 

предложения за по-ефективно спазване на правилника за дейността на 96. СУ.  

Бяха взети следните решения: 

 Регулярни посещения на родители в класните стаи; 

 Включванена родителите в процеса на преподаване.  

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

Брой гласове „за“ –  7 (седем) 

Брой гласове „против“– няма 

Брой гласове „въздържал се“ –  няма 

 

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет 

към 96.СУ „Л.Н.Толстой“ взе следните решения: 

1. Приема отчета и доклада на бюджет на 96. СУ „Л.Н.Толстой“за 2021 г. 

2. Приема отчета за дейността на 96. СУ за 2021 г. 

3. Приема предложението за  план-прием в I. и V. клас за учебната 2023/2024 г. 

4. Приема предложените строително ремонтни дейности за 2023 г.  

5. Приема отчета на изразходваните средства за 2022 г.  и съгласува разходването на 

средства по Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на МС в 96.СУ през 2023 г.  

6. Приема предложенията за мотивиране на родителите за включването им в 

училищния живот. 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК, / П/    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,/П/ 

/Мариана Пенева/    / Иван Ризов/ 

 


