
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 13.10.2021 г., от 18,00 часа се 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 на СУ „Васил Левски” гр. Карлово за 2021 г.
Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището

2. Информация за одобрените проекти по Националните програми на МОН за 2021
г.

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

Г-н Дойчинов даде думата на г-жа Манчева за информация по точките от 
дневния ред.

Г-жа Манчева запозна членовете на Обществения съвет с отчета за 
изпълнението на Бюджета към 30.09.2021 г. и с обяснителната записка към отчета. Тя 
обърна внимание на факта, че направените разходи са допустими съгласно 
нормативната уредба. Направени са разходи и за изпълнение на дейности по 
реализирането на проекта за изграждане на училищен STEM център, защото в 
условията на продължаваща епидемична обстановка не са реализирани 
благотворителни концерти за набиране на средства за съфинансирането на проекта.

Г-жа Манчева е обезпокоена от нарастващите цени на електроенергията и 
горивата, а поради това и на редица други консумативи, ползвани за осигуряване на 
нормални условия за провеждане на образователния процес. Температурите рязко се 
понижиха и се наложи много рано да се осигурява отопление в сградите. Разходите за 
дезинфектанти също са значителни. Предстоят и социални плащания на работещите в 
училището -  средства за работно облекло и предвидено в КТД и съответно в бюджета 
ДТВ. Все пак г-жа Манчева се надява, че средствата по бюджета ще са достатъчни, за 
да се обезпечи нормално функциониране на училището и да няма неразплатени 
задължения към края на календарната година.

Въпроси не последваха и г-н Дойчинов предложи да бъде приет отчета за 
изпълнението на бюджета към 01.10.2021 г. Със 7 гласа „за”, „против” -  няма, 
„въздържали се” -  няма. Общественият съвет на СУ „Васил Левски” гр. Карлово

РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово към 
01.10.2021 г.

Срок: 31.12.2021 г.
Отг. Директорът

По т. 2 от дневния ред г-жа Манчева запозна членовете на Обществения съвет с 
одобрените проекти на училището по НП на МОН. През учебната 2021/2022 г. 
училището ще реализира проекти по следните национални програми:



Ще продължи изпълнението на дейностите по НП „Изграждане на 
училищна STEM среда”, свързани с функционирането на центъра, е въвеждането на 
нов учебен спредмет, интегрирано учебно съдържание, проектно-базирано и 
проблемпо-базирано обучение и др.

НГ1 „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул 
„Културните институции като образователна среда” -  проект за провеждане на 
обучение в Исторически музей Карлово;

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската
армия”

НП„Без свободен час”;
НП „Иновации в действие“;
НП „Квалификация“;
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“, но по Дейност 2 -  
обучения за кариерно ориентиране на учениците;

Училището реализира дейности и по Проект „Подкрепа за приобщаващо 
образование” и Проект „Равен достъп до образование в условията на кризи”

Членовете на Обществения съвет одобриха усилията на педагогическата колегия 
да работи по национални програми и проекти.

на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,50 часа.

Председател: / ^
( Н. Дойчицов)

Поради изчерпване

Изготвил:
(ДГИванова)


