
ПРОТОКОЛ 

№ 2/ 19.04.2022г. 

 

Днес 19.04.2022г. в сградата на училището се проведе Общо събрание (ОС) на ОУ „Асен 

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

Присъстваха: Валя Иванова- председател на общото събрание (ОС) и директор на училището, 

Севим Фазлова- секретар на ОС, Невим Фазлова- член на ОС, Милена Савова- член на ОС, 

Татяна Георгиева- член на ОС, Марияна Тунчева – член на ОС, Недред Юсрефова- член на 

ОС, Елмаз Ахмедова- член на ОС, Параскева Железова- член на ОС и счетоводител на 

училището, Веселина Радушева – председател на Обществения съвет (ОбС), Кериме Исметова 

– секретар на (ОбС), Йона Демирева – член на (ОбС), Мийрям Хасанова – член на (ОбС), 

Стефка Христова – член на (ОбС), представител на Община Провадия. Присъстваха общо 14 

души, от които 9 души от Общото събрание на училището и 5 души от Обществения съвет 

към училището, отсъстващи нямаше. Заседанието на Общото събрание протече при следния 

дневен ред: 

1. Финансов отчет за изпълнението по бюджета за първото тримесечие на 2022г. 

2. Приемане на бюджет за 2022 година и взимане на решение за разходване на преходния 

остатък на училището от 2021 година. 

3. Актуализиране на ВПРЗ. 

Първа точка: финансов отчет за изпълнението по бюджета за първото тримесечие на 2022г.  

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

направи отчет за изпълнението  по бюджета за първото тримесечие на 2022г., по съответните 

дейности, параграфи, подпараграфи и предостави на присъстващите бланки-рекапитулации за 

движението по бюджета през първото тримесечие на 2022г. В дейност 322 

(общообразователни училища) по параграф 100 са разходвани 37770 лв. от планираните 37770 

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 37700 лв. По параграф 200 (други възнаграждения и 

плащания на персонала) са разходвани 4032лв., от които 4032 лв. са по подпараграф 202 

(възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения). По параграф 

500 (задължителни осигуровки от работодателя) са разходвани 9170 лв. от плануваните 9170 

лв. по уточнен годишен план. По подпараграфи средствата са разходвани, както следва: 

подпараграф 551 (осигур. вноски от работодателя за ДОО) разходвани 4739 лв., подпараграф 

552 (осигуровки за УПФ) - 1499 лв., подпараграф 560 (ЗОВ от работодателя) са разходвани 

1967 лв., подпараграф 580 (вноски за ДЗПО) - 965 лв. В дейност 322 параграф 1000 (издръжка) 

са разходвани средства в размер на 5090 лв. от планираните 5090 лв. Средствата от бюджета 

по параграф 1000 в размер на 5090 лв. са разходвани по подпараграфи, както следва: по 

подпараграф 1016 (разходи за вода, горива и енергия) – 2267 лв., по подпараграф 1020 

(разходи за външни услуги) са разходвани 2670 лв, по подпараграф 1051 (командировки в 

страната) са разходвани 95лв., по подпараграф 1062 (разходи за застраховки) са разходвани 58 

лв. По параграф 1900 (платени данъци, такси и административни санкции) са разходвани 176 

лв., от които по подпараграф 1901 (платени държавни данъци и такси) са разходвани 18 лв. и 

по подпараграф 1981 (платени общински данъци и такси) са разходвани 158 лв.  Всичко от 

дейност 322 от бюджета на училището през първото тримесечие на 2022г. по параграфи 100, 

500, 1000 и 1900 са разходвани средства в размер на 56238 лв. от планираните 56238 лв.  

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

подчерта, че са правени възможно най-големи икономии, няма неразплатени разходи. Спазени 

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

изискванията на нормативните документи. 



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

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

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

които 9 (девет) гласа „за” от Общото събрание и 5 (пет) гласа „за” от Обществения съвет към 

училището. Финансовият отчет за изпълнението по бюджета за първото тримесечие на 2022г. 

беше приет от Общото събрание и от Обществения съвет към училището. 

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

бюджет за 2022 година и взимане на решение за разходване на преходния остатък на 

училището от 2021 година.  

Думата взе г-жа Валя Иванова- директор на училището. Тя представи пред присъстващите за 

разглеждане и обсъждане бюджета на училището за 2022 година. Предложения за промени по 

бюджета не бяха направени.  

След обсъждането се премина към гласуване за приемането му от Общото събрание на 

училището. Гласуването премина при следните резултати: Приемане на бюджет на училището 

за 2022 година: 9 /девет/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0 /нула/ гласа „въздържали се” 

от Общото събрание и 5 (пет) гласа „за” от Обществения съвет към училището. Бюджета на 

училището за 2022 година беше приет от Общото събрание и Обществения съвет.  

Относно преходния остатък на училището, директора информира присъстващите, че той е в 

размер на 3586 лв., от които 206 лв. остатък от средства за подпомагане храненето на 

учениците в начален етап, 654 лв. остатък от средства за транспорт на педагогически 

специалисти и 2726 лв. средства за занимания по интереси. След проведено обсъждане г-жа 

Татяна Георгиева направи предложение - преходния остатък с изключение на целевите 

средства за транспорт на педагогическите специалисти да се използва за веществена издръжка 

на училището и подобряване на материално-техническата база. Други предложения не бяха 

направени. След това се премина към гласуване за приемане от ОС и ОбС на направеното 

предложение. Гласуването премина при следните резултати: 9 /девет/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа 

„против” и 0 /нула/ гласа „въздържали се” от Общото събрание и 5 (пет) гласа „за” от 

Обществения съвет към училището. Решението за ползването на преходния остатък беше 

прието от Общото събрание и Обществения съвет. 

След изчерпване на втора точка от дневния ред се премина към трета точка – Актуализиране 

на ВПРЗ ……………………………………………………………………………………………. 

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: ________________________ 

                                                                                       (К. Исметова) 


