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№  02 
за  проведено  заседание  на  обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе  

Днес  08.01.2020 г., в  18,30 часа  в  учителската  стая  на  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе, в  изпълнение  
на  чл. 267, ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование, се  проведе  заседание  на  
обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов". 

На  събранието  присъстваха  шестима  члена  на  обществения  съвет  и  госпожа  Царина  Ненкова  
— главен  счетоводител  на  училището. 

Всички  присъстващи  на  заседанието  членове  на  обществения  съвет  са  регистрирани  в  
присъствения  списък, който  е  неразделна  част  от  настоящия  протокол. 

Председателят  на  Обществения  съвет  — господин  Стоян  Янев, предложи  следния  дневен  ред: 
1. Финансов  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  периода  01.01.2019 г. = 
31.12.2019 г., 
2. Съгласуване  на  разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  2019 година  
превишение  на  постьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2020 година  
/преходен  остаrьк/; 
4. Други  

Дневният  ред  бе  приет  след  гласуване, както  следва: 
Гласували  „ЗА" — шест  
Гласували  „ПРОТИВ" — няма  
Въздържали  се  — няма  

Заседанието  протече  по  обявения  от  председателя  на  обществения  съвет  дневен  ред, както  
следва: 

l7o първа  точка  от  дневния  ред  докладва  госпожа  Царина  Ненкова  — главен  счетоводител  на  
училището, която  изнесе  пълни, ясни  и  разбираеми  данни  относно: 
Получените  приходи  от  училището, включително  и  реализираните  собствени  приходи, 
разходването  на  делегирания  бюджет  на  училището  към  31.12.2019 г. 
Предоставената  информация  включваше  реалните  размери  на  изразходваните  средства  за  работни  
заплати, осигуровки, социални  плащания  и  издръжката  на  училището  по  пълното  наименование  на  
разходните  параграфи, съгласно  Единната  бюджетна  класификация  и  по  дейности. 
Конкретизирани  бяха  видовете  разходи  за  материали, за  газ, вода  и  електрическа  енергия, за  
външни  услуги, застраховки, командировки  и  др. 
Разходваните  средства  към  31.12.2019 г. бяха  съпоставени  с  утвърдения  бюджет  на  училището  за  
годината. 
Направен  бе  подробен  анализ  на  финансовото  състояние  на  училището  за  периода  01.01.2019 — 
31.12.2019 г. 

Упоменато  бе, че  всички  горецитирани  данни  могат  да  бъдат  видяни  в  сайта  на  училището, 
където  е  качен  отчета  за  касовото  изпълнение  на  бюджета  на  училището  към  31.12.2019 г. 

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище, за  единодушно  
одобрение  на  финансовия  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  периода  
01.01.2019 - 31.12.2019 г. 
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ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

иглена  Модра 	 д-р  инж. Стоя  Янев  

По  втора  точка  от  дневния  ред  отново  докладва  госпожа  Царина  Ненкова  - главен  
счетоводител  на  училището, която  представи  пред  присъстватт tите: 

Размера  и  разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  2019 година  превишение  
на  посrьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2020 година  /преходен  остаrьк/. 
Тя  в  подробности  цитира  от  кои  дейности  и  от  къде  точно  са  реализирани  съответните  остаrьци. 
Изяснено  бе, че  в  състава  на  прекодния  остатьк  на  училището  са  залегнали  целеви  средства, 
реализирани  собствени  приходи  и  неусвоен  държавен  трансфер  за  2019 година. Целевите  средства  
включват  остатъци  от  средства  по  Национапна  програма  „ИКТ  в  образованието", НП  „Заедно  в  в  
грижата  за  ученика", проект  по  реда  на  ПМС  129 на  МС  от  2000 г. за  физическото  възпитание  и  
спорта, целеви  средства  за  транспорт  на  учители, учебници  и  учебни  помагала, храна, извънкласни  
дейности  и  др.. 

Присъстващите  бяха  запознати  с  начина  на  разпределение  на  средствата  от  преходния  остатьк  
в  бъдещия  бюджет  на  училището  за  следващата  2020 година  по  дейности  и  параграфи, съгласно  
Единната  бюджетна  класификация. Анализиран  бе  подхода  на  разпределяне . Разяснени  бяха  
мотивите  и  причините  за  това  разпределение . 

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище, за  съгласуване  без  
забележки  на  разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  2019 година  превишение  
на  постъпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2020 година. 

По  трета  точка  се  проведе  кратка  дискусия  относно  следващото  заседание  на  
Обществения  съвет  - темите  и  времето  му  на  провеждане. 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  обществения  съвет  към  училище  ОУ  „Иван  
Вазов" бе  закрито. 
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