
ПРОТОКОЛ № 5

Днес, 15.04.2021 г., от 18,00 часа се проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски" гр. Карлово в електронна среда - Teams. 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 Нейкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на Бюджета на училището за първото тримесечие на
2021 г.

Докл. г-жа М. Манчева -  
директор на училището

2. Информация за избора на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022
г.

Докл. г-жа М. Манчева -  
директор на училището

Г-жа Манчева запозна членовете на Обществения съвет с отчета за 
изпълнението на Бюджета към 31.03.2021 г. и с обяснителната записка към отчета. 
Документите бяха изпратени предварително на всички членове на Обществения съвет. 
Г-жа Манчева 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. Въпреки че обучението на 
учениците се осъществява на ротационен принцип, средства за издръжка не са 
значително по-малко, защото сградите се отопляват, разходва се електричество, вода и 
всички консумативи за нормален учебен процес, средствата за работни заплати не са 
по-малко, защото всички допълнителни плащания на учителите се изплащат. Г-жа 
Манчева напомни, че отчета за изпълнение на бюджета е публикуван и на електронната 
страница на училището.

Със 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма, Общественият съвет 
на СУ „Васил Левски” гр. Карлово

РЕШИ:

1. Приема за информация за отчета на Бюджета за първото тримесечие на 2021 
г.

Срок: 15.04.2021 г.
Отг. Н. Дойчинов

По т.2 от дневния ред списъкът с избраните от учителите учебници и учебни 
помагала беше предоставен по ел. поща на членовете на Обществения съвет за 
предварително запознаване. Г-жа Манчева попита има ли някакви възражения или 
предложиния по отношение на учебниците и помагалата.

Г-н Дойчинов каза, че членовете на Обществения съвет не се съмняват в 
професионализма на учителите от училището и им имат доверие за избора на учебници. 
Той предложи да се съгласува списъкът на избраните от учителите учебници и учебни 
помагала за учебната 2021/2022 г.

Със 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма, Общественият 
съвет на СУ „Васил Левски” гр. Карлово

РЕШИ:



1. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за 
учебната 2021/2022 година.

Срок: 15.04.2021 г.
Отг. Н. Дойчинов

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,30 часа.
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