
ОУ „Георги  Бенковски" -  гр. Бургас ^  ^

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 29.01.2020 г. от 18:00 часа на основание чл. 16 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на ОС към ДГ и училищата, председателят на 
ОС - Валентина Вълчева Клинчева свика заседание на ОС към училището. 
Присъстваха петима от членовете на ОС, а именно:, Илиана Петрова, Христина 
Струменлиева, Таня Николова, Валентина Клинчева и Петър Пехливанов.

Валентина Клинчева откри заседанието, което премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на директора за четвъртото тримесечие на бюджета.

2. Запознаване на всички членове на ОС с Писмо с изх.№РД-20- 

2690/06.11.2019 г. на началника на РУО гр.Бургас

3. Съгласие за участие на учениците от Va ,V6 и VB клас в проект за 
иновация през учебната 2020/2021 година

По т. 1 - Съгласно чл.16, ал.1, т.т. 1, 4 и 5 от Правилника, г-н Георгиев 
представи чрез презентация подробен отчет на изразходваните средства на 
делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г. Членовете на Обществения 
съвет единодушно приеха представения отчет.

По т.2 директорът г.н Георгиев запозна всички членове на ОС с Писмо с 
изх.№РД-20-2690/06.11.2019 г. на началника на РУО гр.Бургас относно събирането на 
средства от учениците в държавните и общински училища.

г *

По т.З Директорът предложи на ОС учениците от Va ,V6 и VB клас да 
участват в проект за иновация през учебната 2020/2021 година

РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета на директора за изпълнение на бюджета на училището за 
четвъртото тримесечие на 2019 г.
2. Всички членове на ОС срещу подпис да удостоверят, че са запознати с 

писмо с изх.№РД-20-2690/06.11.2019 г. на началника на РУО гр.Бургас

3. ОС декларира съгласие за участие с проект за иновация през учебната 
2020/2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Списъкът на присъстващите членове на ОС е приложен към настоящия 

протокол и е неразделна част от него.

Христина СтруменлЯева 

Протоколчик:

Валентина Клинчева 

Председател на ОС:


