
~
. 

~~~ 	 Основко  училище  „Петко  Рачов  Славейков "- гр . Пещера , 
ул . „Трети  март" No3, `1~ 0350/6-21-33, е -ма il:ои  slaveikov(c~abv.bg t 	 - 	- 

Bx.No; Z  g!;г.........1.~.:.'г?:.~'г11.~~ ............... 

ПРОТОКОЛ  Ns2 

03.12.2018 г . 

Днес  , 03.12.2018 г .на  основание  чл .25,ал .1, от  Правилник  за  създаването ,устройството  и  
дейностга  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата  се  проведе  заседание  на  
Обществения  съвет  със  следния  

ДНЕВЕН  РЕД : 
1. Съгласуване  предложението  на  директора  за  разпределение  на  средства  от  установеното  към  
края  на  предходната  година  превишение  на  постьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  
училището  , а  именно  : ДМС  за  персонала  в  края  на  финансовата  2018 година . Съгласуването  
се  прави  на  основание  чл .16, ал .1, т .5 от  Правилника  за  създаването , устройството  и  дейността  
на  Обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата  

Информацията  внася  :счетоводителят  на  училището  

Предложения  за  промяна  на  дневния  ред  не  постьпиха . 
~ 	Дневният  ред  бе  гласуван  и  приет : „за"- 5, „въздържали  се" - няма , „против " - няма . 

На  основание  чл .24 от  Правилника  за  еъздаването , устройството  и  дейностга  на  Обществените  
съвети  към  детските  градини  и  училищата  на  заседанието  присъства  и  директорът  на  
училището  , П .Христоскова  
На  основание  чл .23, an.3 от  Правилника  за  създаването , устройството  и  дейностга  на  
Обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата  на  засецанието  присz,ства  и  
счетоводителят  на  училището  , Н .Златева  
Всички  присъстващи  членове  на  обществения  съвет  са  получили  матерз iапи •re за  заседанието  и  
са  запознати  с  тях .Материалите  включват : 

• Отчет  на  бюджета  на  ОУ  „Петко  Р .Славейков " към  30.11. 2018 r. 

По  пъдва  точка  от  дневния  ред  счетоводителката  запозна  членовете  на  обществения  съвет  с  
отчета  на  бюджета  към  30.11.2018 г . и  възможнос •гга  персонала  да  получи  ДМС  в  края  на  
финансовата  година .Според  ВПОРЗ  на  училището  ДМС  се  получава  , ако  има  икономии  във  
фонд  „работна  заплата ", а  такива  има  , уточни  директорът  на  училището  и  предложи  персонала  
да  получи  по  триста  и  петдесет  лева  ДМС . Г-жа  Стамболиева  и  г-жа  Тахова  , настояш  и  бивш  
учител , подкрепиха  предложението  на  директора  и  изразиха  мнение  , че  всяко  училище  
трябва  да  тьрси  начини  да  стимулира  труда  на  учителите  си  и  ДМС  е  един  от  тези  начини . 
Счетоводителят  уточни  , че  средствата  на  училището  се  разходват  цглесъобразно  и  rірозрачно  
като  в  училището  се  прилага  системата  за  финансово  управление  и  контрол .Предло ~кението  на  
директора  за  изпла iцане  на  ДМС  на  персонала  в  края  на  финансовата  2018 г . година  се  
подложи  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 гласа  „против " , 0 гласа  „въздърж anи  се". 

След  направените  разисквания  по  дневния  ред , Общественипт  съвет  гласува  и  прпе  
следните  решения : 
1 .СЪГЛАСУВА  предложението  на  директора  за  изплащане  на  ДМС  на  персонала  в  края  на  
финансовата  2018 година . 

След  обсъждане  на  въпросите  от  дневния  ред  заседанието  на  Обшествения  съвет  бе  закрито . 
. 	, 

Протоколчик : . .  
/1V : язова/ 

Председател :..... 
/Б .Ста  болие  а/ 
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СПИСЪК  

на  членовете  на  обществения  съвет , на  основание  чл .25, ал .1 от  Правилник  за  
създаването ,устройството  и  дейността  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  
училищата  
Списъкът  е  неразделна  част  от  Протокол  Ns2/03.12.2018 г  

No по  ред  Име ,фамилия  одпис  
1 Бойка  Стамболиева  
2 Мария  Илязова  
3 Галина  Стоянова  ~ 

4 Цветана  Тахова  
5 Гергана  Живкова  ~~ 


