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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – БЛАГОЕВГРАД 
област: Благоевград, община Благоевград, 2700 Благоевград, кв. “Струмско”,ул. “Яне Сандански” №1, 

тел.:073/840075 факс:073/840075 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 27.11.2019 г. в 17,00 часа в СУ „Иван Вазов” – гр. Благоевград,  

в стаята за среща с родители се проведе заседание на Обществения съвет 

при СУ „Иван Вазов”. 

На заседанието присъстваха всички членове от постоянния състав на 

Обществения съвет към СУ „Иван Вазов”, а именно: Красимира Митева– 

председател, д-р Антон Темелков – представител на финансиращия орган,  

Бойко Димитров, Мария Вангелова и Татяна Браткова. 

 

Срещата протече при следният дневен ред:  

1. Изразяване на становище на Обществения съвет за отчет за 

изпълнение на бюджета на училището към 30.09.2019 г. 

2. Становище по отношение на определяне вида на закуската 

(основна) за учениците от I-ви до  IV-ти клас за учебна 2019/ 2020 година. 

3. Текущи. 

 

Присъстващите приеха дневния ред без възражения. 

По първа точка от дневния ред след като подробно се запознаха с 

отчет за изпълнение на бюджет към 30.09.2019 г, членовете на Обществения 

съвет към СУ „Иван Вазов” – гр. Благоевград гласуваха и с пълно 

мнозинство взеха следното решение: 

 

Решение №1 по т.1 от дневния ред – членовете на Обществения съвет 

съгласуваха с пълно мнозинство отчет за изпълнение на бюджета на 

училището към 30.09.2019 г. 

  

По втора точка от дневния ред постъпи предложение от г-жа Мария 

Вангелов – закуската да бъде основна, т.к.   осигурява 20 на сто от 

енергийното съдържание на храна за деня  на съответната възрастова група 

и се предоставя сутрин до 9,00 ч. 

Други предложения не постъпиха и се премина в режим на гласуване. 

С  гласуване: 

„За” – 5 гласа 
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„Против” – 0 гласа 

„Въздържал се” – 0 гласа 

ОС взе: 

 Решение № 2 по т.2 от дневния ред – членовете на Обществения 

съвет към СУ „Иван Вазов” – Благоевград с пълно мнозинство приема вида 

на предлаганата закуска за учениците от I-ви до  IV-ти клас за учебна 2019/ 

2020 година да бъде основна. 

 

По трета точка от дневния ред  

Нямаше поставени въпроси. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет към 

СУ „Иван Вазов” гр. Благоевград беше закрито. 

 

 

Изготвил протокола:     Председател на ОС:  

Стоянка Данаилова     Красимира Митева 
 

 

 

 

  


