
ПРОТОКОЛ 

 

№ 4/ 05.07.2019г. 

 

Днес 05.07.2019г. в сградата на училището се проведе Общо събрание ОС на ОУ „Асен 

Златаров” с. Славейково, съвместно с Обществения съвет (ОС) към училището . 

Присъстваха: Валя Драгнева Иванова- председател на общото събрание /ОС/ и 

директор на училището, Севим Хюсеинова Фазлова- секретар на ОС, Невим Хюсеинова 

Фазлова- член на ОС, Татяна Христова Георгиева- член на ОС, Милена Кръстева 

Савова – член на ОС, Геновева Ненчева Ганчева- член на ОС, Марияна Димова 

Тунчева, Недред Мехмедова Юсрефова- член на ОС, Елмаз Велиева Ахмедова- член на 

ОС, Параскева Николова Железова- член на ОС и счетоводител на училището, 

Веселина Живкова Радушева – председател на Обществения съвет (ОбСв), Невелина 

Светльова Кръстева – секретар на (ОбСв), Кериме Айдън Исметова – член на (ОбСв), 

Мийрям Юмерова Хасанова – член на (ОбСв), Мухамедин Мухидин Суфиян – член на 

(ОбСв), представител на Община Провадия. Присъстваха общо 15 души, от тях 10 

представителя на ОС и 5 представителя на ОбСв. Заседанието на Общото събрание 

протече при следния дневен ред: 

1. Финансов отчет за изпълнението по бюджета за второто тримесечие на 2019г. 

2. Текущи въпроси. 

 

Първа точка: финансов отчет за изпълнението по бюджета за второто тримесечие на  

2019г.  

 

По първа точка от дневния ред думата взе г-жа Валя Иванова- директор на училището. 

Тя направи отчет за изпълнението  по бюджета за второто тримесечие на 2019г., по 

съответните дейности, параграфи, подпараграфи и предостави на присъстващите 

бланки-рекапитулации за движението по бюджета през второто тримесечие. В дейност 

322 (общообразователни училища) по параграф 100 са разходвани 63601 лв. Разходите 

по този параграф бяха представени по подпараграфи, както следва: подпараграф 101 

(разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения, ДМС, диференц. 

заплащане на персонала ) са разходвани 63601лв. По параграф 200 (други плащания и 

възнаграждения за персонала) са разходвани 3441лв., от тях по подпараграф 205 

(изплатени суми за СБКО, за облекло и др.) са разходвани 3360лв. и по подпараграф 

209 (други плащания и възнаграждения) – 81лв. По параграф 500 (задължителни 

осигуровки от работодателя) са разходвани 11476лв. По подпараграфи средствата са 

разходвани, както следва: подпараграф 551 (осигур. вноски от работодателя за ДОО) 

разходвани 5341лв., подпараграф 552 (осигуровки за УПФ) - 2542лв., подпараграф 560 

(ЗОВ от работодателя) са разходвани 2478лв., подпараграф 580 (вноски за ДЗПО) - 

1115лв. В дейност 322 параграф 1000 (издръжка) са разходвани средства в размер на 

1822лв. Средствата от бюджета по параграф 1000 в размер на 1822лв. са разходвани по 

подпараграфи, както следва: подпараграф 1011 (храна, разходи за закуски на учениците 

от І до ІV клас) - 515лв., по подпараграф 1014 (разходи за учебници и книги за 

библиотеката) разходвани 170лв., по подпараграф 1020 (разходи за външни услуги) са 

разходвани 1137лв. По параграф 5300, подпараграф 5301 (придобиване на софтуерен 

продукт) са разходвани 444 лв. Всичко от дейност 322 от бюджета на училището през  

второто тримесечие на 2019г. по параграфи 100, 500, 1000 и 5300 са разходвани 

средства в размер на 80784 лв.  

През 2019 г. училището се дофинансира от  Община Провадия със средства в размер на 

35895 лв. Изразходените  средствата от дофинансирането през второто тримесечие са в 



размер на 14113 лв. Те са изразходени, както следва: по параграф 200 общо са 

разходени 4295 лв., както следва по подпараграфи: в подпараграф 202 (за персонал 

извънтрудови правоотношения) - 4295 лв., по параграф 500 (задължителни 

осигурителни вноски от работодателя) са разходвани 4023 лв., по подпараграфи, както 

следва: по подпараграф 551(осигур. вноски за ДОО) – 2879 лв., по подпараграф 560 

(здравно осигурителни вноски от работодателя) – 843 лв. и подпараграф 580 (вноски за 

допълнително задължително осигуряване) – 301 лв. По параграф 1000 (издръжка) са 

разходвани 5645 лв., по подпараграф 1011(храна) са разходвани 456лв., по подпараграф 

1013 (постелен инвентар и облекло) разходвани 350лв., подпараграф 1015 (материали)  

са разходвани 490 лв., по подпараграф 1016 (вода, горива и енергия) - 584 лв., по 

подпараграф 1020  (разходи за външни услуги) са разходвани 3286 лв., по подпараграф 

1051 (командировки в страната) – 421 лв., по подпараграф 1062 (разходи за 

застраховки) са разходвани 58лв. По параграф 1900 (платени данъци, такси и 

административни санкции) са разходени 150 лв., от тях по подпараграфи, както следва: 

подпараграф 1901 (платени държавни данъци, такси и администр. санкции) –18лв., по 

подпараграф 1981 (платени общински данъци, такси и администр. санкции) – 132 лв.  

След г-жа В. Иванова, думата взе г-жа Параскева Железова- счетоводител на 

училището. Тя подчерта, че се правят икономии, няма неразплатени разходи. Спазени 

са изискванията на СФУК, системата за двойния подпис и предварителния контрол, 

както и изискванията на нормативните документи. 

След изнесения отчет се премина към гласуване за приемането му от Общото събрание 

и Обществения съвет към училището. Гласуването премина при следните резултати: 15 

/петнадесет/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0 /нула/ гласа „въздържали се”, от 

които 10 (десет) гласа „за” от Общото събрание и 5 (пет) гласа „за” от Обществения 

съвет към училището. Финансовият отчет за изпълнението по бюджета за второто 

тримесечие на 2019г. беше приет от Общото събрание и от Обществения съвет към 

училището. 

След изчерпване на първа точка от дневния ред се премина към втора точка – текущи 

въпроси.  

Втора точка: текущи въпроси 

По втора точка от дневния ред бяха разгледани следните текущи въпроси: взимане на 

решение за разходване на средства за СБКО. След обсъждане и гласуване Общото 

Събрание реши средствата за СБКО да бъдат използвани за провеждане на празнични 

почерпки по случай предстоящи празници, със следните резултати от гласуването: 10 

(десет) гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0 /нула/ гласа „въздържали се”. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание беше закрито. 

 
                                                 

                                                   ДИРЕКТОР: ___________________ 

                                                                                        /В. Иванова/ 

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____________________________ 
                                                                                      /С. Фазлова/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: ______________________ 

                                                                                      /В. Радушева/ 

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: _________________________ 

                                                                                        /Н. Кръстева/ 


