
ПРОТОКОЛ № 4 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 25 февруари 2020 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:  

 

Гинка Байракова 

Александър Стойчев 

Милена Нейкова 

 

 

  На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  

присъстват д-р Катерина Василева – Директор 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 2020 г. по дейности и размера на капиталовите разходи; 

3. Даване на становище за предложението на училищния план - прием за I кл. за 

учебната 2020/2021 година. 

 

 

Г-жа Гинка Байракова - 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-жа Гинка Байракова - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх 

Антим I“ даде думата на присъстващите за коментари и обсъждания. 

Решение 1: След направените коментари и обсъждания предложението беше 

прието и съгласувано без възражения.  

Г-жа Гинка Байракова - 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 2020 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 2020 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 2020 г.  

Г-жа Гинка Байракова - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх 

Антим I“ даде думата на присъстващите за коментари и обсъждания. 

Решение 2: След направените коментари и обсъждания на предложението за 

разпределението на бюджета на училището за 2020 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 2020 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. 

 

Г-жа Василева- директор на училището по т. 3 от дневния ред коментира и 

представи предложението за училищния план - прием за I кл. за учебната 2020/2021 

година. 

 

 

1. Брой  на паралелките в I клас: 3 

2. Брой на местата в паралелките в I клас: 66 

3. Промяна броя на паралелките в останалите класове: не 

4. Свободните места в паралелките в останалите класове: 

 

2 клас: 0 

3 клас: 5 

4 клас: 5 

5 клас: 10 

6 клас: 3 

7 клас: 2 

  

5. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 

1 клас 

2 клас 

3 клас 

4 клас 

5 клас 

Решение 3: След така направеното мотивирано предложение за училищния 

план - прием за I кл. за учебната 2020/2021 година, Обществения съвет дава 

становище: 

 Разглеждането и обсъждане на предложеният от Вас училищен план-прием за 

учебната 2020/2021 година дава основание да се счита, че е планиран в съответствие с 

възможностите на физическата среда на училището, информационното и библиотечно 

осигуряване и наличните педагогически специалисти. 



Планираният брой на паралелките в 1 клас и броят на местата в тях съответства 

на приемът през предходните три учебни години, което е доказателство за устойчивост 

по отношение на приема.  

Липсата на промяна в броя на паралелките в останалите класове съответства на 

физическата среда на училището. 

Обявените свободни места в останалите класове гарантира устойчивост по 

отношение на финансирането на училището, възможност за обогатяване на физическата 

среда и допълнителни дейности и форми на работа с учениците извън 

общообразователната подготовка. 

Осигуряването на целодневна организация на учебния ден за учениците от 

начален етап и  5 клас от прогинмазиален етап гарантира равен достъп до качествена 

подготовка. 

При предложения училищен план-прием са спазени условията и изискванията на 

нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование. 

Становището на Обществения съвет е, че така планираният училищен план-

прием за учебната 2020/2021 година е законосъобразен и следва да бъде утвърден от 

Вас като такъв. 

 

 

Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 

 

 

Протоколирал:................................ 

     / Милена Нейкова / 

 

Председател: .................................. 

       / Г. Байракова / 

 
 


