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ПРОТОКОЛ Ns6
21.04.2020 г.
Днес , 21.04.2020 г.на основание чл .25,ал .1, от Правилиик за създавапсго,устройството
и дейностга на обществените съветя кьм детските градини н училищаrа се проведе
заседание на Общесгвения съвет със еледния

ДHEBEII РЕД:
1 . Приемапс на отчеrа на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за първо гримесечие на
2020 г.
Ииформацията внася :счетоводителят на училището

Предложення за промягга на дневния ред не посп,пиха.
Дневният ред бе гласуваи и приет: „за"- 5, „въздържали се" — няма, „против" — няма.
На основание чл .24 от 1lравилгштса за създаването, устройството и дейносгга на
Обществените сьвети към дстсните градини и училищата на заесданието присьства и
директорът на училището , П.Хрисrоскова
На основание чл .23, ал.3 от Правилника за съзцаването, устройството и дейностга на
Обществените еъвети към детеките грацнни и училищата на заседанието присьства н
счетоводителят на училището , Н .Златева
Всички присъстваши =тенове на обществения съвет са получили материалите за
зассдаиието н са запознати с тях .Материалитс включват:
• Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ „Пстко Р .Славейков" за първо
тримесе=ше на 2020 гroд.
IIo пъпва точка от дпевння пед счетоводителката залозна членовете гга обществения
съвет с отчета на бкоджета за второто тримесечие.Г-жа Огорелкова изрази мнение , че
ередствата се разходват целесъобразно и прозрачпо . Работата с общината , като
първосгепенен разлоредител с финансовите ередства е нелрекъснаrа , ползотвориа .
Прилага се системаrа за финанеово управлспие и контрол. Отчета на бюджета па ОУ
„Петко Р. Славейков" за първо тримсссчис , т.е. до 31.03.2020 г. се подложи на
гласувагге : 5 гласа „за", 0 гласа „про' гин" , 0 гласа „въздържали се".

Слеи паправетгте развскванпя по днсвния ред, Общест•венпя сьвет гласува и
прие следпите ретення :
1 . Приема отчет на бюцжега на ОУ „Петко Р. Славейков" за първо тримесечие на
2020 год., т.е. до 31.03.2020 г.
След обеъждане на въпросите от дневния ред засецаниего на Обшествепия еъвст бе
закрито .
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на членовете на обществения сьвет, на основаиие чл.25, ап.1 от Правилник за
създаването,устройствоrо и дейността на обществените съвети към детскиге градишi и
училищата
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СТАНОВИЩЕ
I-IA ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ" ГР. ПЕЩЕРА

Относно : ОТЧЕТ на бкоджета на ОУ „Петко Р. Славейков" за първото трицесе iие на
финансова-га 2020 год. , т.с. до 31.03.2020 г.

Госпожо Директор,
Общественият сьвет към ОУ „Петко Р.Славейков " с Гlротокол Ne6/21.04.2020 г. взе
следното решение : ПРИЕМА ОТЧЕТ на бюджета па ОУ „Петко Р. Славейков" за
първо тримесечяе , т.е. до 31.03.2020 г.
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