
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” – ДИМИТРОВГРАД 

        гр. Димитровград 6400,  ул. „Д. Димов” №2,  тел.: 0391/64801,  E-mail: 

pslav@abv.bg,, Website: www.ppslaveikov.com 

 

Вх№ 179/25.10.2021г. 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 22 /20.10.2021 г. 

за проведено заседание на обществения съвет към училище ОУ”Пенчо 

Славейков” Димитровград 

 

 

 Днес 20.10.2021 г. , в 12:30 часа, съгласно чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към училище ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград . 

  

 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. Становище по доклада за изпълнение на бюджета за периода    01.01.2021 г.-

30.09.2021 г. 

2. Приемане годишен план за дейността на ОС при ОУ”Пенчо Славейков” 

Димитровград. 

3. Решение на ОС подкрепящо участието в Национална програма „Иновации в 

действие“ . 

4. Решение на ОС подкрепящо участието в Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“. 

5. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общост. 

 

 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Мария Янева директор на ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград,запозна 

присъстващите с изпълнението на бюджета на ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград за 

периода  01.01.2021 г.-30.09.2021 г. 

Думата бе дадена за изказвания. 

Олег Филев попита ,ще издръжи ли бюджета на новите цени на газта и 

електроенергията. 

Мария Янева отговори цитирайки писмо №06-2469/15.10.2021г. в което се казва 

че: 

“Всички държавни и общински образователни институции ще получат 

допълнителни финансови средства към бюджетите си за тази година, за да покрият 

увуличените разходи за спазване на противоепидемичните мерки и заради увеличените 

цени на тока и парното”. 
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След проведеното гласуване за Становище по доклада за изпълнението на бюджета 

на ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград се получиха следните резултати: 

 

 Брой гласове „за“  -6 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

  

 

  По т. 2 от дневния ред, Атанас Стефанов председател на обществения съвет при 

ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград представи пред членовете на обществения съвет 

годишен план за дейността на ОС при ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград. 

 

          След проведеното гласуване се взе решение  ОС приема годишен план за 

дейността на ОС при ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград. 

 Брой гласове „за“ – 6 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

  По т. 3 от дневния ред, Мария Янева директор на ОУ”Пенчо Славейков” 

Димитровград представи пред членовете на обществения съвет Национална програма 

„Иновации в действие“ . 

 

           След проведеното гласуване се взе решение подкрепящо участието на 

ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград в Национална програма „Иновации в действие“ . 

 

 Брой гласове „за“ – 6 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 
  По т. 4 от дневния ред, Мария Янева директор на ОУ”Пенчо Славейков” 

Димитровград представи пред членовете на обществения съвет Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното образование“ 

 
           След проведеното гласуване се взе решение подкрепящо участието на ОУ”Пенчо 

Славейков” Димитровград в Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

 

 

Брой гласове „за“ – 6 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 
 



По т. 5 от дневния ред, Мария Янева директор на ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград 

представи пред членовете на обществения съвет Етичен кодекс на училищната 

общост. 

 

           След проведеното гласуване се взе решение ОС да съгласува Етичен кодекс на 

училищната общост. 

  

 

Брой гласове „за“ – 6 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

 

 

 На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 

училище ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград взе следните решения: 

 

1. ОС изразява положително становище по доклада за изпълнение на бюджета 

за периода    01.01.2021 г.-30.09.2021 г. 

2. Приема годишен план за дейността на ОС при ОУ”Пенчо Славейков” 

Димитровград. 

3.  ОС взема решение  подкрепящо участието на ОУ “Пенчо Славейков” 

Димитровград в Национална програма „Иновации в действие“ . 

4.  ОС подкрепя участието на ОУ “Пенчо Славейков” Димитровград в 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. 
5.     ОС съгласува на Етичен кодекс на училищната общост. 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към училище 

ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград се закри. 

 

 

  

                              ПРОТОКОЛЧИК, 

 

                                                                              Никола Вълчанов      
  
 

 

 

 

 

                                 Атанас Стефанов 

 

      Председател на Обшествения съвет 

                                              при  ОУ „ Пенчо Славейков” 


