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ПРОТОКОЛ  

№ 5/12.04.2021 г 

за проведено заседание на обществения съвет към ОУ „Стефан Караджа”, с.Цар 

Самуил 

 

 Днес, 12.04.2021 г., в 18 00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към ОУ „Стефан Караджа“, с.Цар Самуил.Събранието се провед онлайн, чрез 

конферентна връзка, поради усложнената епидемична обстановка. 

 

 На събранието присъстваха  следните членове: 

1.Сенами Рашид-гл.експерт „Стопански дейности” – представител на  Община 

Тутракан- основен член; 

2.Айля Халил Идриз– основен член; 

3. Сезен Хасан Кадир- основен член; 

4.Ашим Федаил Исмаил- основен член; 

5. Нихат Юсеин Ахмед- основен член; 

 

На заседанието присъства директора на училището г-жа Нуршен Хали. 

Всички присъстващи членове на обществения съвет са регистрирани в 

присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол/ без подпис/. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на училището към 31.03.2021 г. 

2..Организационни въпроси- Наложилата се ситуация встраната и въпроси, свързани 

сдистанционната форма на обучение. 

   Нямаше други предложения към така представения дневен ред. 

Премина се към гласуване за приемане на предложения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 

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

Г-жа Яхя, председател на ОС, даде думата  на  г-жа Нуршен Хали-директор на 

училището. Тя запозна членовете на ОС с отчета за изпълнението на бюджета на 

училището към 31.03.2021 г.Г-жа Халил представи подробно пояснение по 

изпълнението на бюджета по дейности и параграфи и разясни какви са проблемите с 

издръжката на училището. 

   След обсъждане и глсауване  със следните резултати:  

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 



     членовете на ОС към ОУ „ Стефн Караджа“, с.Цар Самуил , единодушно приеха 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС съгласува доклад-анализа за касовото изпълнение на първото тримесечие на 

бюджета 2021 г. 

 

По т.2 от дневния ред , 

 

 

Г-жа Яхя, председател на ОС, даде думата  на  г-жа Нуршен Хали-директор на 

училището. Тя обърна внимание на наложилата се ситуация с Ковид -19 в 

страната.представи на членовете подробна информация как протича учебния процес в 

дистанционна форма и какви платформи се използват от ученици и учители.Г-жа Халил 

поясни, че най-вероятно учебната година ще продължи и ще приключи по този начин. 

  Обърна внимание и помоли членовете на ОС да се свържат с родители на 

седмокласници и да изискат отговорно отношение от страна на родители и ученици за 

предстоящото НВО  в 7. Клас. 

  Всички осъзнаваха сложността на ситуацията и се отнасяха отговорно при даване на 

предложения и мерки. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ „Стефан 

Караджа” се закри. 

Неразделна част от този протокол са : 

1.Присъствен списък на членовете на ОС. 

2.Отчет-анализ на директора  за изпълненето на бюджета към 31.03.2021 г. 

 

Протоколът е изготвен от Нихат Юсеин Ахмед , Съгласно Заповед № 124/20.12.2019 

г.на директора на училището и подписан от председателя на Обществения съвет към 

ОУ „Стефан Караджа”  

 ПРОТОКОЛЧИК,/П/ 

НИХАТ АХМЕД 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,/П/ 

 АЙЛЯ ЯХЯ   

  

 


