
ПРОТОКОЛ № 7 
 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  
 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 
 

Днес, 26 февруари 2019 г. в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, се проведе 
заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив. 
  
Общ брой на членовете на Обществения съвет: 5 
 
Присъстващи:  
 
Георги Стоев 
 
Гинка Байракова 
 
Александър Стойчев 
 
 
  На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 
присъстват Любомира Христова – изпълняваща длъжността директор на ОУ „Екзарх 
Антим I“, съгласно Заповед РД-10-326/25.01.2019 г. на Директора на ОУ „Екзарх Антим 
I“  и Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“. 

 
Заседанието протича при следния дневен ред: 
 

1. Разглеждане и съгласуване на предложение за разпределението на средствата 
от установеното към края на предходната година превишаване на 
постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 

2. Разглеждане и даване на становище за разпределението на бюджета на 
училището за 2019 г. по дейности и размера на капиталовите разходи  
 

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ да запознае 
Обществения съвет с предложение за разпределението на средствата от установеното 
към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по 
бюджета на училището по т. 1. 

Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 1 подробно 
и мотивирано обясни предложението за разпределяне на средствата от установеното 
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.  

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на присъстващите за коментари и обсъждания. 

След направените коментари и обсъждания предложението беше прието и 
съгласувано без възражения.  

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ да запознае 
Обществения съвет с предложение за разпределението на бюджета на училището за 2019 
г. по дейности и размера на капиталовите разходи по т. 2 



Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 2 представи 
предложението за разпределението на бюджета на училището по дейности и размера на 
капиталовите разходи за финансовата 2019 г. Коментира, че така разпределени 
средствата по параграфи ще гарантират сигурност както за заплащане труда на 
педагогическите и непедагогическите специалисти и осигурителните плащания, така и 
за цялостната издръжка на училището през 2019 г.  

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на присъстващите за коментари и обсъждания. 

След направените коментари и обсъждания на предложението за 
разпределението на бюджета на училището за 2019 г. по дейности и размера на 
капиталовите разходи Обществения съвет дава становище:  

Разглеждането и обсъждане на проекта за разпределението на бюджета по 
дейности за финансовата 2019 година дава основание да се счита, че е разпределен 
съгласно законовите и подзаконовите разпоредби, предвидено е извършване на разходи, 
които осигуряват функционирането и осъществяване на дейността на училището и се 
осигурява един нормален процес без да се нарушава финансовата дисциплина при 
прилагне на системата на делегираните бюджети. 

 
 
Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 
 
 
Протоколирал:................................ 
     / Г. Байракова / 
 
 
Председател: .................................. 
       / Г. Стоев/ 
 
 
 
 
 
 

 
 


