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      ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ»  
С                  с. Лиляк, ул. «Никола Вапцаров» № 6, общ.Търговище, тел: 0894451266,  

email:  ou_hb.lil@abv.bg      www.ou-lilyak.com  
      

Вх.№................/...................................        

ПРОТОКОЛ № 2 /03.02.2017г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ЛИЛЯК 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на правила за работа на ОС 
2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. 
3. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията 
над плащанията по бюджета на училището. 

4. Приемане на становище за разпределението на бюджета по дейности и 
размера на капиталовите разходи за 2017 година. 

5. Приемане на становище по училищния план-прием 
6. Други. 

 
        Днес, 03.02.2017г., в ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк се проведе заседание на 
обществен съвет към училището. 

На заседанието присъстваха: 
1. Живко Атанасов Антонов – председател 
2. Шехнас Мехмед Хюсеин  
3. Снежа Христова Йорданова  
4. Афизе Мехмедова Салимова  
5. Халиме Исметова Ферадова 
6. Мария Манева – директор на училището 

 
 
След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ дневния ред бе 
приет. 

 
 
По т. 1 от дневния ред председателят г-н Живко Антонов запозна участниците в 

заседанието с проект на Правила за работа на ОС 
По т.1 не бяха поставени въпроси на обсъждане. „Правилата за работата на ОС при ОУ 
„Христо Ботев” с. Лиляк бяха подложени на гласуване : 

 
След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ Правилата за 
работа на ОС бяха приети. 
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По т.2 от дневния ред директорът на училището г-жа Мария Манева запозна 
участниците в заседанието с отчета за изпълнението на училищния бюджет за 2016 г. 
По т.1 не бяха поставени въпроси на обсъждане. Отчета за изпълнението на училищния 
бюджет за 2016 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк бе подложен на гласуване : 

 
След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ отчета за 
изпълнението на училищния бюджет за 2016 г. бе приет. 
 
 
 По т. 3 от дневния ред директорът на училището г-жа Мария Манева представи 
предложение за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 
година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището – 
сумата в размер на 278.00 лв. На членовете на съвета бе разяснено, че този остатък е 
планирано да бъде използван за храна на учениците.  
 
След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ предложение за 
разпределение на средствата от установеното към края на предходната година 
превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището бе прието 
. 
 

По т.4 от дневния ред, директорът на училището представи накратко 
разпределението на бюджета за 2017г, след което в подробности бюджета бе разяснен 
на членовете чрез съответните обяснителни записки. Бяха поставени въпроси от 
членовете на съвета- относно сумата на капиталовите разходи и средствата предвидени 
за текущи ремонти, относно учителските заплати, както и относно броя на учениците в 
училището. След разяснения по тези въпроси и проведена дискусия, се премина към 
гласуване: 
 

След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ бе прието 
разпределението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк по дейности и размера на 
капиталовите разходи за 2017г. 
 

По т.5 от дневния ред г-жа Манева представи училищния план-прием за 
първи клас за учебната 2017-2018г. Училищния план –прием е приет с решение на 
педагогическия съвет и предвижда 1 паралелка за първи клас.Членовете на съвета 
поставиха въпроса дали това е оптималния брой паралелки , който училището може да 
си позволи. Г-жа Манева обясни, че капацитета на училището позволява по-голям брой 
паралелки, но децата родени в с. Лиляк и околните села, от които ще бъде съставен 
бъдещият първи клас са много малко и дори не покриват максималният брой ученици 
за попълване на паралелката, който  е 22 деца по Наредбата по стария закон (нова 
Наредба все още няма).  
  

След гласуване с шест гласа „за“, нула „против“ и нула“въздържал се“ членовете на ОС 
дадоха съгласие план -приема на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк за първи клас през 
учебната 2017-2018г. да бъде една паралелка. 
 

По т.6 от дневния ред не се предложиха теми за разискване. 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито 
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Решения: 

1. Приема Правилата за работа на ОС при ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк 
2. Изразява положително становище на основание чл.16,ал.1,т.4 от 

„Правилника за създаването ,устройството и дейността на обществените 
съвети към детските градини и училищата“ за представения отчет за 
изпълнението на училищния бюджет за 2016 г. 

3. Дава съгласие по предложението на директора за разпределение на 
средствата от установеното към края на предходната година превишаване на 
постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

4. Изразява положително становище на основание чл.16, ал.4 от „Правилника 
за създаването ,устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата“ за разпределението на бюджета на ОУ „Христо 
Ботев” с. Лиляк по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017г. 

5. Дава съгласие план -приема на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк за първи клас през 
учебната 2017-2018г. да бъде една паралелка. 
 
 

Приложение: присъствен списък . 
 

 
 
Председател:……………………………………  ……………… 

(име, фамилия и подпис) 
 
 
 
Изготвил протокола:……………………………  ……………… 

 


