
Вх. № 457/08.04.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

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

гр. Пловдив  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Даване на становище за отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година; 

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата 

от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището;   

3. Даване на становище за разпределението средствата в проекта на 

бюджета за 2022 година, включително за разпределението на бюджета по дейности 

и размера на капиталовите разходи. 

 На  06.04.2022 година се проведе онлайн заседание на членовете на 

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

Присъстваха 5 (пет) от общо 7 (седем) от редовните членове на Обществения 

съвет към училището, което определя заседанието като редовно.  

Заседанието започна в 17:00 часа. Г-жа Дачева – председател на Обществния съвет 

прочете предварителния дневен ред.  

1. Точка 1 от дневния ред:  Даване на становище за отчета за изпълнение на 

бюджета за 2021 година; 

Членовете на обществения съвет заявиха, че са запознати с публикувания през м. 

януари  отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. и нямат питания или забележки. 

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

одобрява отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година; 

Гласували: 5   - „За”: 5. 

2. Точка 2 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 относно проектобюджета за 2022 година, 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. 

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: 5; „За”: 5. 

 

3.  Точка 3 от дневния ред: Даване на становище за разпределението на 

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

Няма постъпили предложения за промени в разпределението на бюджета.  

Членовете на обществения съвет заявиха своето одобрение за представения 

проект на бюджет за 2022 г. 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: 5; „За”: 5. 

С изчерпване на дневния ред събранието на ОС беше закрито.  

Приложение: 

1. Присъствен списък 

2. Проект на бюджет за 2022 година на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – 

Пловдив. 

3. Обяснителна записка към проект на бюджет за 2022 година. 

 

Съставил:      Председател на Обществения съвет  

Ана Атанасова    към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”: 

         

            Зорница Дачева 


