СУ „Христо Ботев” град Кочериново, област Кюстендил
ул. „Св.Иван Рилски” 113, тел.:07053/2236; 2220; e-mail:sou_kocherinovo@abv.bg
П Р О Т О К О Л № 5 / 16.03.2022 година
Днес, 16.03.2022г., от 13.30 часа се проведе заседание на обществения съвет онлайн.
Присъстват: Валентин Велинов, Живко Лапачки, Николета Василиева, Мирослава
Александрова, Любка Йорданова и Диана Механджийска.
На заседание присъства Анна Миладинова – директор
Дневен ред:
1. Съгласуване на предложение от директора на СУ „Христо Ботев” град Кочериново за
разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището.
Докладва: Валентин Велинов- председател на Обществения съвет
2. Даване на становище за проект на бюджет на училището за 2022г.
Докладва: Валентин Велинов- председател на Обществения съвет
3. Даване на становище за училищен план - прием за учебната 2022/2023г.
Докладва: Валентин Велинов- председател на Обществения съвет
4. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от 1.клас до 7.клас.
Докладва: Валентин Велинов- председател на Обществения съвет.
До членовете на обществения съвет, от Анна Миладинова - директор, са изпратени
писмени предложения за даване на становище за училищен план - прием за учебната 2022/2023г.,
съгласуване избора от учителите в училището на учебници и учебни комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване от учениците от 1.клас до 7.клас за учебната 2022/2023г. и
разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията над плащанията по
бюджета на училището.
По точка първа от дневния ред
Валентин Велинов – председател, представи на членовете разпределение на средствата от
установеното превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
Приложение №1.
Преходният остатък се състои от целеви средства, остатък средства от проекти и ДДД.

Информацията за преходния остатък е изпратена до членовете на Обществения съвет с
изх. № 135/14.01.2022г.
Изказвания и предложения не бяха направени и се прие
РЕШЕНИЕ № 1
1. На основание чл. 269, ал.1, т. 5 от ЗПУО и чл.16, ал. 4 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното
към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по
бюджета на училището.
Гласували: за - 6, против – няма, въздържали се - няма
По точка втора от дневния ред
Валентин Велинов – председател, информира присъстващите за проект на бюджет на
училището за 2022г. Приложение №2.
Училището е второстепенен изпълнител на бюджета. Първостепенен разпоредител е Община
Кочериново в лицето на Кмета на общината. Средствата се получават под формата на целева
субсидия. От държавния бюджет се превеждат средства за безплатни учебници, стипендии,
транспортни разходи на пътуващите учители, средства за безплатна закуска за учениците от І-ІV
клас.
Изказвания и предложения не бяха направени и се прие
РЕШЕНИЕ № 2
1. На основание чл. 269, ал.1, т. 4 от ЗПУО и чл. 16,ал. 1 ,т. 4 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
дава положително становище и приема проект на бюджет на училището за 2022г.
Гласували: за - 6, против – няма, въздържали се - няма
По точка три от дневния ред
Валентин Велинов – председател, запозна присъстващите с предложения училищен план прием за учебната 2022/2023г. Приложение № 3
Предложеният училищен план-прием е изготвен в изпълнение на чл.42 от Наредба
№10/2016г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно представен
списък от община Кочериново на подлежащите за първи клас деца, запитвания на родители на
ученици от град Рила и списък от ДГ „Ален мак“ град Кочериново.
Изказвания и предложения не бяха направени и се прие

РЕШЕНИЕ № 3
1. На основание чл. 269, ал.1, т. 10 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.10 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
дава положително становище за изпълнение на училищен план - прием за учебната
2022/2023г.
Гласували: за - 6, против – няма, въздържали се - няма
По точка четири от дневния ред
Валентин Велинов – председател, предложи на присъстващите да съгласуват избора от
учителите в училището на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно
ползване от учениците от 1.клас до 7.клас за учебната 2022/2023г.
Изборът е направен от учителите, които преподават в начален етап и учителите, които
преподават в прогимназиален етап. Изборът е обсъден на заседания на Методическите
обединения на учителите. Приложение № 4
Изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл. 269, ал.1, т. 8 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.8 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата дава
положително становище и съгласува избора от учителите в училището на учебници и учебни
комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване за учебната 2022/2023г.
Гласували: за - 6, против – няма, въздържали се – няма
След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито в 14.30 часа.
Валентин Велинов
Председател на обществения съвет
на СУ „Христо Ботев” град Кочериново

Живко Лапачки
Протоколист

