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Днес  , 03.12.2020 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. Съгласуване  предложението  на  директора  за  разпределение  на  средства  от  установеното  към  
края  на  предкодната  година  превишение  на  постьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  
училището  , а  именно  : ДМС  за  персонала  в  края  на  финансовата  2020 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  
2.Становище  относно  поевтиняване  обедното  хранене  на  учениците  посещаващи  групите  

~ 	ЦОУД  за  календарната  2021 г . и  заявили  желание  да  се  хранят  в  училищния  стол  
Информацията  внася  :счетоводителят  на  училището  

3 .Становище  относно  вида  на  закуската  на  учениците  от  начален  етап  за  финансовата  2021 г ., 
съгласно  чл .13, ап .7 от  Наредбата  за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  
предучилищното  и  училищното  образование , приета  с  ПМС  Ns219 от  05.09.2017 г . , изм . и  доп . 
ДВ , бр .92 от  27.10.2020 г . 

Информацията  внася  :директорът  на  училището  

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

На  основание  чл .24 от  Правилника  за  създаването , устройството  и  дейностга  на  Обществените  
съвети  към  детските  градини  u училищата  на  заседанието  присъства  u директорът  на  
училището  , П .Христоскова  
На  основание  чл .23, ал .3 от  Правилника  за  създаването , устройството  и  дейностга  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  тяк .Материалите  включват : 
• Отчет  на  бюджета  на  ОУ  „Петко  Р .Славейков " към  30.11. 2020 г . 

Прогнозна  справка  за  средствата  , които  ще  получи  училището  за  целодневна  
организация  на  учебния  процес  на  база  данни  от  Списък  —Образец  към  01.12.2020 г . 
Доклади  до  директора  от  класните  ръководители  на  1-4 клас  за  вида  на  закуската  

По  пъива  точка  от  дневния  ред  счетоводителката  запозна  членовете  на  обществения  съвет  с  
отчета  на  бюджета  към  30.11.2020 г . и  възможността  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  шестотин  лева  ДМС . Г-жа  Огорелкова  и  г-жа  Батаклиева  , които  са  настоящи  
учители , подкрепика  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  целесъобразно  и  прозрачно  
като  в  училището  се  прилага  системата  за  финансово  управление  и  контрол . 
Предложението  на  директора  за  изплащане  на  ДМС  на  персонала  в  края  на  финансовата  2020 г . 
година  се  подложи  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 гласа  „против " , 0 гласа  „въздържали  се". 
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По  втора  точка  от  дневния  пед  счетоводителката  запозна  членовете  на  обществения  съвет  с  
Прогнозна  справка  за  средствата  , които  ще  получи  училището  за  целодневна  организация  на  
учебния  процес  на  база  данни  от  Списък  -0бразец  към  01.12.2020 г . 
Счетоводителят  предлага  поевтиняването  да  бъде  в  размер  на  0,50 лв . , т .е . това  да  заплаща  
училището  , а  останалата  сума  да  се  заплаща  от  учениците . Счетоводителят  смята  , че  подобно  
предпазливост  е  оправдана  с  оглед  намаляващия  брой  ученици  всяка  година  Със  средствата  за  
ЦОУД  първо  се  покриват  заплатите  на  учителите  ЦОУД , после  за  материали  за  работата  на  
групите  и  чак  тогава  може  да  се  разходват  средства  и  за  поевтиняване  на  обедното  кранене . 
Директорът  на  училището  подкрепи  предложението  на  счетоводителя . 
Предложението  за  поевтиняване  на  обедното  хранене  се  подложи  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 
гласа  „против " , 0 гласа  „въздържапи  се". 

По  тдета  точка  от  дневния  ред  председателят  на  Общ . съвет  даде  думата  на  директора  на  
училището  .Директорът  запозна  членовете  на  обществения  съвет  с  членовете  от  Наредбата  за  
финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование , 
приета  с  ПМС  Ns219 от  05.09.2017 г. , изм . и  доп . ДВ , бр .92 от  27.10.2020 г. , касаещи  
средствата  от  държавния  бюджет  за  подпомагане  храненето  на  учениците  от  начален  етап , вида  
на  закуската , организацията  по  избор  на  вида  , и  предоставянето  й  на  учениците  /чл .12, 

~ 	13,14,15 от  Наредбата / Директорът  поясни , че  съгласно  чл .13, ап .7 в  училището  е  направено  
проучване  на  мнението  на  родителите  за  вида  на  закуската  :дали  да  бъде  основна  или  
подкрепителна . Класните  ръководители  на  класовете  от  начален  етап  са  провели  родителски  
срещи  на  26 ноември  , на  които  са  запознали  родителите  с  възможностга  за  избор  —основна  или  
подкрепителна  закуска  да  получават  децата  им . От  представените  на  директора  доклади  е  
видно  , че  родителите  са  предпочели  децата  им  да  получават  основна  закуска  , която  се  дава  на  
учениците  до  9.00 часа  и  осигурява  20% от  енергийното  съдържание  на  краната  за  деня  на  
съответната  възрастова  група . 
Съгласно  чл .13, ал .7 преди  ПС  да  вземе  решение  за  вида  на  закуската  се  взема  и  мнението  на  
Общ .съвет . Директорът  на  училището  препоръча  на  Съвета  да  подкрепи  избора  на  родителите  . 
Предложението  на  директора  , закуската  на  учениците  от  начален  етап  да  бъде  основна  , взето  
след  проучване  мнението  на  родителите  се  подложи  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 гласа  
„против " , 0 гласа  „въздържали  се". 

След  направените  разисквания  по  дневния  ред , Общественият  съвет  гласува  и  прне  
следните  решения : 
1 .СЪГЛАСУВА  предложението  на  директора  за  изплащане  на  ДМС  на  персонала  в  края  на  

~ 	финансовата  2020 година . 
2.Дава  положителио  становище  на  предложението  на  ръководството  на  училището  за  
поевтиняване  на  обедното  хранене  на  учениците  записани  в  ЦОУД  и  заявили  желание  да  се  
хранят  в  училищния  стол  за  финансовата  2021 г . Поевтиняването  е  в  размер  на  0.50 лв . 
3.Дава  положително  становище  на  предложението  на  ръководството  на  училището  , 
закуската  на  учениците  от  начален  етап  да  бъде  основна  . 

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

J 
Протоколчик  :. . . . . . . . . . . . ....   

/С . Ба vаклцева / 
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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  N22/03.12.2020 г  

Ns по  ред Име ,фамилия  дпис  
1 Х  истина  Ого  елкова  
2 Севда  Батаклиева  
3 Саб  и  Илязов  
4 Невена  А  на  д  
5 Али  Чешмеджиев  

~ 


