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Днес , 15.01.2019 г. на основание чл .25,ал .1, от Правилник за създаването ,устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД :
1 . Приемане на отчета на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за финансовата 2018 г.
Информацията внася : счетоводителят на училището
Предложения за промяна на дневния ред не постъпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет : „за"- 5, „въздържали се" — няма, „против" — няма.
На основание чл.24 от Правилника за създаването , устройството и дейността на
Обществените съвети към детските rрадини и училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П .Христоскова
На основание чл .23, ал .3 от Правилника за създаването , устройството и дейността на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
счетоводителят на училището , Н . Златева
Всички присъстващи членове на обществения съвет са получили материалите за
заседанието и са запознати с тях . Материалите включват :
• Отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков " за финансовата 2018 г.
По първа точка от дневния ред счетоводителката запозна членовете на обществения

—

съвет с отчета на бюджета за финансовата година . Училището завършва финансовата
година с преходен остатък от 120 332 лв ., което според директора на училището е
много добре . От тях целеви средства неизразходвани са 8477 лв . за ученици от уязвими
групи .Друг по-голям остаrьк са 23 188 лв . от параграф 02-08, обезщетения за
персонала ( предвидени за пенсиониране на две колежки , които по различни причини
не се пенсионираха във финансовата година ). С оглед стремглавото намаляване на
учениците преходния остатък е един добър знак за управлението на бюджета и дава
глътка спокойствие за 2019 г. Г-жа Стамболиева изрази мнение , че средствата се
разходват целесъобразно и прозрачно . Работата с общината , като първостепенен
разпоредител с финансовите средства е непрекъсната , ползотворна . Прилага се
системата за финансово управление и контрол .
Отчета на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за 2018 г. се подложи на гласуване : 5
гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".
След направените разисквания по дневния ред, Обществения съвет гласува и
прие следните решения :
1 . Приема отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" финансовата 2018 г.
След обсъждане на въпросите от дневния ред заседанието на Обшествения
закрито .
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет, на основание чл .25, ал .1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейносrга на обществените съвети към детските градини и
училищата
Списъкът е неразделна част от Протокол N~ 5/15.01.2019 г
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Име, амилия
Бойка Стамболиева
Мария Илязова
Галина Стоянова
Цветана Тахова
Ге гана Живкова
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