ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ”
гр. Дупница 2600, ул.”Кулата” №13, тел. ( 0701) 3 81 46, 5 02 61
П Р О Т О К О Л

№1

Днес, 10.10.2019 г., се проведе заседание на родители, представители от всички
паралелки на ученици от ОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница, за което те бяха писмено
поканени.
Събранието се проведе при дневен ред:
1. Избор на членове на Обществения съвет
2. Отчет на бюджета за деветмесечието на бюджетната 2019 г.
3. Текущи задачи
На заседанието присъстваха 28 човека – членове на Обществения съвет, на
Управителния съвет на УН, представители на паралелките. Определеният със Заповед
№ РД04 – 1011/25.09.2019 г. на Кмета на община Дупница, като представител на
общината за член на обществения съвет – г-жа Таня Славова Петрова – Директор на
дирекция „Хуманитарни дейности”, не присъстваше, нито резервният член – Ценка
Владимирова Стоянова – старши експерт „секретар на МКБППМН”.
Госпожа Александрова, директор на училището, предложи на гласуване дневния
ред, който бе приет с 28 гласа „за”, против и въздържали се няма. Тя предложи за
протоколист г-жа Иванова - ЗДУД.
Госпожа Александрова обясни, че събранието се свиква във връзка с чл. 269, ал.1, т.4
от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 16 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата. Всички
са уведомени с писмена покана с Изх.№ 642/02.10.2019 г. Тя благодари на присъстващите, като
подчерта, че сме се доверили на тях и разчитаме на подкрепата им и проявяваната до момента
инициативност. Припомни изискванията на нормативните актове при сформиране на
Обществен съвет. Тъй като нормативният регламент гласи, че членовете се определят за срок от
3 години, а този тригодишен период за нашето училище приключва с учебната 2018/2019
година, за предстоящата 2019 – 2020 учебна година е необходимо актуализиране на състава на
Обществения съвет.

Госпожа Александрова запозна присъстващите с функциите на Обществения съвет,
както и с документите, които той трябва да съгласува, като например Училищния
учебен план, Правилника за дейността на училището, Стратегията на училището и др.,
отчет на бюджета на училището, атестиране на директора и други функции.

Директорът обясни каква е процедурата за избор на членове съгласно Правилник за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата /обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г./, като право на съвещателен глас имат и
представители на ученическия съвет и учители.
Г-жа Александрова обясни, че на двама от членовете на Обществения съвет – г-жа
Радева и г-жа Димитрова, децата им не са ученици от нашето училище, поради прием
след завършен VІІ и V клас, и те желаят да напуснат състава на Обществения съвет, а
техните места следва да бъдат попълнени.
Г-жа Гиргинова – доскорошният директор на училището, изрази благодарност за
досегашната дейност на ОС и предложи останалите членове – г-жа Зорница Шуманова,
г-н Костадин Костадинов, г-н Росен Николов, г-н Ивайло Василев, да продължат и
занапред.
Г-жа Шуманова също изрази удовлетворение от досегашната съвместна дейност и
предложи за член на Обществения съвет г-жа Гиргинова като изявен общественик с
аргумента, че г-жа Гиргинова ще е в полза на училището, тя милее за деца и училище.
Г-жа Гиргинова благодари и предложи в основния състав да влезе и г-н Михаил
Скрински, родител на ученик в І клас.
Г-жа Шуманова предложи г-жа Зорница Илинска.
Г-жа Гиргинова предложи г-н Росен Александров. Той направи отвод, като се
аргументира с голямата си лична натовареност.
Постъпиха предложения за г-жа Величка Димитрова – родител на ученичка от ІІ в
клас, и г-жа Александрина Чакърска – родитеел на ученичка от VІ а клас.
След обсъждане на кандидатурите и гласуване, с 28 гласа „за” беше взето следното
решение:
1. За членове на Обществения съвет при ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница,
да бъдат включени:
•

Зорница Шуманова

•

Росен Николов

•

Костадин Костадинов

•

Ивайло Василев

•

Зорница Илинска

•

Румяна Гиргинова

2. За резервни членове на обществения съвет при ОУ „Евлоги Георгиев“, гр.
Дупница, да бъдат включени родителите:

•

Величка Димитрова

•

Александрина Чакърска

Заседанието продължи само с избраните членове на обществения съвет, като госпожа
Александрова предложи да изберат своя председател.
С 8 гласа „за“ Общественият съвет при ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, реши:

4. Избира за председател на обществения съвет госпожа Зорница Асенова
Шуманова.
5. Избира за протоколист на Обществения съвет г-н Костадин Костадинов
По втора точка главният счетоводител г-жа Улияна Кацарска запозна Обществения
съвет с промените за деветмесечието по плана за приходи и разходи. Към 30.09.2019 г.
първоначалният бюджет на училището е коригиран със заповед на директора за
вътрешно преразпределение между отделните параграфи и със заповед на кмета на
Община Дупница за увеличаване на приходната част общо с 18 499, 60 лв. Средства от
диференцирано

заплащане

са

пренасочени

към

изплащане

правоотношения, а средства за други разходи за външни

на

извънтрудови

услуги – към учебни и

научно-изследователски разходи, учебници.
След това г-жа Кацарска представи изпълнението на бюджета за деветмесечието.
Анализът показва, че към 30.09.2019 г. училището няма неразплатени или просрочени
задължения към персонал и доставчици. Приходите превишават разходите с 82 699,58
лв. Общият разход за заплати, осигуровки и други допълнителни плащания е 87,3 % от
общия разход. За издръжка на училището за деветмесечието са изразходвани 92 779, 69
лв.
Госпожа Кацарска отчете и по вид и стойност направените разходи за външни
услуги.
Г-жа Александрова направи разяснения относно средствата за занимания по
интереси. Обясни, че предстоят да се възстановят някои средства на училището, които
са по бюджета.
Г-жа Гиргинова каза, че отчетът е подробен, средствата са регламентирани.
С 8 гласа „за“ Общественият съвет при ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, реши:

6. Общественият съвет приема отчета на бюджета за деветмесечието на 2019 г. и
утвърждава направените разходи.
По трета точка г-жа Александрова запозна членовете на Обществения съвет с
предстоящите дейности във връзка с патронния празник на училището – подготовка за
спортния празник и курбана за здраве.

Г-жа Шуманова предложи помощ за реализирането на дейностите.
Г-жа Александрова уточни, че все още не сме получили средствата по ПМС №
129 „Здрави деца – инвестиция за ХХІ век”, така че при необходимост ще се търси
съдействие за награждаване на отборите.
Г-жа Александрова информира още и за избора на Педагогическия съвет на
застрахователно дружество, както и за определената сума за курбана за здраве.
Не постъпиха други мнения или предложения.
Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание беше закрито.
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