
                 21. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 
                                             София, Лозенец, ул. Люботрън № 12 

 

 

 

 

 

 

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ 21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“  

 

ОТНОСНО: Свикване на Обществения съвет към училището на 27.01.2023 г. от 18.00 

ч.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

По искане на директора на 21. СУ „Христо Ботев“ и съгласно изискванията на чл. 20, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня на заседание на 

Обществeния съвет към училището на 27.01.2023 г. от 18.00, в сградата на 21. СУ 

„Христо Ботев“.  

Предлагам следния дневен ред: 

1. Представяне на отчет на бюджета към 31.12.2022  г. за становище. 

2. Обсъждане и съгласуване на предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището.  

3. Други.  

 

Съгласно чл. 21 от Правилника членовете на обществения съвет или резервните 

членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на 

предстоящото заседание.  

 

Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от 

дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището. 

 

Съгласно чл. 22 от Правилника заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват 

повече от половината от членовете на обществения съвет. 

 

Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в 

дневния ред непосредствено преди неговото гласуване. 

 



Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 

на заседанието членове.  

 

Съгласно чл. 27 от Правилника директорът на училището е осигурил необходимите 

документи, които следва да бъдат разгледани: 

 

1. Отчет на бюджета към 31.12.2022 г.  

2. Доклад за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022 г. 

3. Директорът е предоставил за разглеждане и Отчет на изпълнението на 

Стратегията за развитие на училището за учебната 2021-2022 г. 

 

Прилагам посочените документи.  

 

 

 

С уважение,  

 

ИВАЙЛО ИВАНОВ 

Председател на Обществения съвет към 21. СУ „Христо Ботев” 

 

 

 

 


