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Вх. № 648 от 28.04.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 28.04.2022 г. 

от редовно заседание на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към  

ПГТЛП, гр. Попово  

 
     Днес 28.04.2022 г. се проведе ОНЛАЙН редовно заседание на обществения съвет 

към ПГТЛП, гр. Попово, на основание чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 

при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи за 2022 г. 

                                                Докладва: г-жа Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП 

2. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2021. 

                                          Докладва: г-жа Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП 

3. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет за ПЪРВО тримесечие на 2022 г. 

                                                Докладва: г-жа Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП 

4. Отчет за получените приходи от наеми за календарната 2021 г.  

                                                Докладва: г-жа Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП 

5. Съгласуване на номинациите за награди на ученици, класирани на състезания, 

конкурси, олимпиади и научни конференции на регионално и национално ниво.                   

                                               Докладва: г-жа К. Христова–Маркова – директор на ПГТЛП 

 

       Заседанието се проведе в актовата зала на ПГТЛП. В редовното заседание взеха 

участие 5 членове на обществения съвет към ПГТЛП. На заседанието присъства г-жа 

Каролина Христова–Маркова – директор на ПГТЛП, г-жа Юлия Неделчева – главен 

счетоводител и инж. Полина Начева – протоколчик и отговорно лице за 

документацията на Обществения съвет. Заседанието имаше кворум. Заседанието се 

води от г-жа Каролина Христова–Маркова – директор на ПГТЛП, гр. Попово. 

 

       Нямаше други предложения за дневен ред и направеното предложение бе 

гласувано. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

        

По първа точка от дневният ред бе представена информация от Ю. Неделчева – гл. 

счетоводител на ПГТЛП, съгласно Приложение 1.  
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       Нямаше мнения и предложения и направеното предложение за разпределение 

на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2022 г. бе 

гласувано. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По втора точка от дневният ред бе представена подробна информация за изпълнение на 

бюджета за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2021 г. от Ю. Неделчева – гл. счетоводител на 

ПГТЛП, съгласно Приложение 2. 

 

       Нямаше мнения и предложения и отчета за изпълнение на делегирания 

бюджет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2021 бе гласуван. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По трета точка от дневният ред бе представена подробна информация за изпълнение на 

бюджета за ПЪРВО тримесечие на 2022 г. от Ю. Неделчева – гл. счетоводител на 

ПГТЛП, съгласно Приложение 3. 

 

       Нямаше мнения и предложения и отчета за изпълнение на делегирания 

бюджет за ПЪРВО тримесечие на 2022 бе гласуван. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По четвърта точка от дневният ред бе представена информация за получените приходи 

от наеми за календарната 2021 г. от Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП, 

съгласно Приложение 4. 

 

       Нямаше мнения и предложения и отчета за получените приходи от наеми за 

календарната 2021 г. бе гласуван. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По пета точка от дневният ред членовете на обществения съвет се запознаха с  

предложените номинации за награди на ученици, класирани на състезания, конкурси, 

олимпиади и научни конференции на регионално и национално ниво, съгласно 

Приложение 5.             

       

       Съгласува предложените номинации за награди на учениците. 

       Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 
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     След проведеното гласуване г-жа К. Христова–Маркова предложи заседанието 

на обществения съвет към ПГТЛП, гр. Попово да вземе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи за 2022 г. 

2. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет за ЧЕТВЪРТО 

тримесечие на 2021 г. 

3. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет за ПЪРВО тримесечие 

на 2022 г. 

4. Приема отчета за получените приходи от наеми за календарната 2021 г. 

5. Съгласува предложените номинации за награди на ученици, класирани на 

състезания, конкурси, олимпиади и научни конференции на регионално и 

национално ниво.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРОТОКОЛЧИК:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       /инж. П. НАЧЕВА/                     /Й. КАЛЧЕВ/ 
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