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ПРОТОКОЛ 

от заседание на Обществения съвет към СУ “Св.св.Кирил и Методий",  

гр.Козлодуй, проведено на 13.09.2021 г. 

 

 

Днес, 13.09.2021 г., от 17:00 часа, в Актовата зала /II-ри етаж/ на училищната сграда, 

намираща се на адрес: гр.Козлодуй, ул. "Тодор Каблешков" № 1, при спазване на всички 

противоепидемични мерки и разпоредби на действащите нормативни актове и на 

предвидения в чл.22, ал.1 от Правилника за създаване, устройство и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата /Правилника/ кворум се проведе 

заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, свикано 

от председателя на съвета по реда на чл.20 от Правилника. 

 

 На заседанието присъстваха 6 /шест/ члена на обществения съвет, директорът на 

училището г-н Ивайло Асенов, зам. директори и представител на Община Козлодуй. 

 

 Заседанието бе открито от Председателя - Валерия Борисова, която докладва пред 

Обществения съвет, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 17:00 часа, е 

налице необходимият кворум и няма пречки Съветът да заседава и взема решения. 

 След това Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на 

заседанието и предложи да бъде избран секретар на заседанието, който да води протокола. 

Предложи за секретар на заседанието да бъде избрана Любомира Цонова. 

 Общественият съвет констатира, че други предложения за избор на секретар на 

заседанието не са постъпили, след което с единодушие взе следното  

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

 Избира за секретар на заседанието на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и 

Методий", гр. Козлодуй Любомира Цонова. 

 

По-нататък Председателят констатира, че няма включени по реда на чл. 22, ал. 2 от 

Правилника допълнително и други въпроси за разглеждане и вземане на решения и 

предложи на присъстващите това заседание на Обществения съвет да се проведе по 

предварително определеният и обявен в поканата дневен ред. 

 Общественият съвет с единодушие взе следното  

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

 Заседанието на Обществения съвет към СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр.Козлодуй 

да се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:  

1. Информация за реализирането на училищния и държавния план-прием в СУ "Св. св. 

Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г.  
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2. Информация за готовността на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за 

учебната 2021/2022 година. 

3. Становище за отчета за изпълнение на бюджета на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. Козлодуй за първо и второ тримесечие на 2021 г. 

4. Съгласуване на училищните учебни планове на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. 

Козлодуй за учебната 2021/2022 година. 

5. Съгласуване на учебниците за 12 клас в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй 

за учебната 2021/2022 година. 

6. Други. 

 

По т.1 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите с 

планирания и  реализирания училищен и държавен план-прием в СУ "Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

След проведените разисквания и разяснения, Общественият съвет на основание чл. 

16, ал.1, т.10 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата изрази единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема единодушно реализирания училищен и държавен план-прием в СУ "Св. св. 

Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

 

По т.2 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите с 

готовността на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. Бяха 

обсъдени подробно спазването на въведените противоепидемичните мерки, пропускателния 

режим, храненето на учениците, отстраняване на текущи ремонтни дейности, провеждането 

на обучението по физическо възпитание и спорт и др. 

След проведените разисквания, Общественият съвет на основание чл. 16, ал.2 от 

Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата изрази единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема единодушно предприетите действия от страна на ръководството на СУ "Св. 

св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. като необходими, навременни, 

законосъобразни и целесъобразни. 

 

По т.3 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите с отчета 

за изпълнение на бюджета на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй за първо и второ 

тримесечие на 2021 г. Бяха разяснение размерът на извършените разходи и реализацията на 

дейности, финансирани през второ и трето тримесечие на 2021 г. 

След проведените разисквания, Общественият съвет на основание чл. 16, ал.1, т.4 от 

Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата изрази единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема единодушно отчета за изпълнение на бюджета на СУ “Св. св. Кирил и 

Методий”, гр. Козлодуй за първо и второ тримесечие на 2021 г. 
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По т.4 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите с 

училищните учебни планове на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 

2021/2022 г. 

След проведените разисквания, Общественият съвет на основание чл. 16, ал.1, т.6 от 

Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата изрази единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласува единодушно училищните учебни планове на СУ "Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

 

По т.5 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите със 

становището на учителите, които са одобрили учебниците за учениците от 12 клас в СУ 

"Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

След проведените разисквания, Общественият съвет на основание чл. 16, ал.2 от 

Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата изрази единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласува единодушно учебниците за учениците от 12 клас в СУ "Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

 

По т.6 от дневния ред: Директорът на училището запозна присъстващите с избора 

на ново ръководство на училището, както и промените в персоналния състав на учителите и 

персонала. Заместник-директорът на училището запозна присъстващите с резултатите от 

националното външно оценяване и с реализацията на учениците, завършили 12 клас през 

учебната 2020/2021 г., както и с професионалните направления, в които са избрали да 

продължат образованието си. 

 

Общественият съвет не се произнесе с решения по тази точка от дневния ред. 

 

С това поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Обществения 

съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй бе закрито от Председателя.  

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

          Валерия Борисова 

 

 

       СЕКРЕТАР /ПРОТОКОЛЧИК/: 

                  Любомира Цонова  


