
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 07.10.2020 г., от 18,00 часа сс проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски” гр. Карлово. Присъстваха: г-н Николай Дойчинов, г-жа Евгения 
Кирилова, г-жа Севдалина Ръмбъл, г-жа Детелина Иванова, г-жа Ирина Балева, г-н 
Антон Минев, г-жа Станка Пенкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на Бюджета иа СУ „Васил Левски” гр. Карлово за 2020 г.
Докладва: г-жа М. М анчева -  
директор на училището

2. Информация за одобрените проекти по Националните програми на МОН за 2020
г.

Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището

Г-жа М анчева запозна членовете на Обществения съвет с отчета за 
изпълнението на Бюджета към 30.09.2020 г. и с обяснителната записка към отчета. Тя 
обърна внимание на факта, че разходването на бюджетни средства е съобразено с 
нормативната уредба за допустимост на разходите, че в училището се прилага система 
за финансово управление и контрол. Разумното разходване на средствата от бюджета 
дава възможност за поддържане, обогатяване и оеъвременяване на материалната база, 
която е необходимо условие за качествено образование. Училището е получило и 
допълнително финансиране за стипендии на учениците в резултат на много добрите 
резултати от държавните зрелостни изпити. По НП на МОН е обзаведена зала за 
занимания по интереси за учениците на целодневна организация в прогимназиален етап 
на основно образование и е изградена площадка по БДП в двора на начален етап. 
Допълнително средства са получени и по НП „Без свободен час“, НП „Оптимизиране 
на вътрешната структура на персонала“, НП „Иновации в действие“, НП „ИКТ в 
системата на предучилищното и училищното образование“ .

Г-жа М анчева сподели пред членовете на Обществения съвет, че се надява 
средствата от бюджета да са достатъчни за осигуряване на издръжката на училището до 
края на календарната година и да няма неразнлатени задължения, въпреки увеличените 
разходи за дезинфектанти.

Въпроси не последваха и г-н Дойчинов предложи да бъде приет отчета за 
изпълнението на бюджета към 01.10.2020 г. С 7 гласа „за”, „против” -  няма, 
„въздържали се” — няма, Обществениятсъвет па СУ „Васил Левски” гр. Карлово

РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово към 
01.10.2020 г.

Срок: 07.10.2020 г.
По т. 2 от дневния ред г-жа Манчева запозна членовете на Обществения съвет с 

одобрените проекти на училището по ПП на МОН. През учебната 2020/2021 г. 
училището ще реализира проекти по следните национални програми:



НП „Изграждане на училищна STEM среда” -  ще бъде изградин
училищен STEM център на първия етаж в сградата на бившия МУЦТПО на стойност

НП „Без свободен час”;
НП „Иновации в действие“;
НП „Квалификация“ ;
НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“;
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“;
Схеми „Училищен плод” и “Училищно мляко“ на Министерството на 
земеделието;

Ще продължат дейностите и по Проект „Подкрепа за успех“;

Г-жа Манчева обясни каква е същността на всеки един проект и увери членовете 
на Обществения съвет, че националните програми и проектите дават възможност не 
само за подобряване на материалната база на училището, но и за развиване на 
творческите способности и компетентностите па учениците, чрез включването им в 
различни дейности.

Г-жа Балева изказа мнение, че училището има опит в работата по проекти. 
Особено е задоволството от спечеленото финансиране за изграждане на STEM център. 
Общественият съвет ще съдейства на екипа за реализиране на проекта.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,20 часа.

330 000 лв.;
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