
Вх. №431/04.03.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

от проведено заседание на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – 

гр. Пловдив  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището.   

2. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера 

на капиталовите разходи. 

Днес, 04 март 2021 година, се проведе трето поред онлайн заседание на 

Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив. 

Присъстваха 4 (четири) от общо 7 (седем) от членовете на Обществения съвет 

към училището, което определя заседанието като редовно.  

Заседанието започна в 16:00 часа.  

Точка 1 от дневния ред Съгласуване предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището.   

Членовете на обществения съвет заявиха, че са запознати с предварително 

изпратените материали, предмет на обсъждането, в това число и предложението за 

разпределение на средствата от установеното към края на предходната година 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.   

Членовете на обществения съвет пристъпиха към гласуване. 

Проект за решение: Обществения съвет при  ФЕГ „Антоан дьо Сент-

Екзюпери” одобрява предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището. 

 Гласували: 4 (четири); „За” – 4 (четири).  Решението се приема. 

Точка 2 от дневния ред: Даване на становище за разпределението на бюджета 

по дейности и размера на капиталовите разходи.  

Не постъпиха предложения за промени в представените разчети за бюджет 2021 

г., в това число по разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи.  

Пристъпи се към гласуване.  



Проект за решение: Обществения съвет при  ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

одобрява разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.  

Гласували: 4 (четири); „За” – 4 (четири).  Решението се приема. 

Заседанието беше закрито в 16:30 поради изчерпване на дневния ред. 

 

Приложение: 

1. Присъствен списък 

2. Разпределение на преходния остатък от 2020 година и разчет на капиталовите 

разходи  

 

Съставил:        

Зорница Дачева  

Председател на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

 

 


