
ПРОТОКОЛ № 7

Днес, 05.07.2021 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.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за решение на ПС за участие на училището в НП „О тново заедно“ .
Докл. г-жа Манчсва -  директор

2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Докл. г-жа Манчева - директор

3. Информация за изпълнение на проектите по НП на МОН
Докл. Г-жа Манчева - директор

По дневния ред Председателят - г-н Дойчинов, предостави думата на г-жа 
Манчева, която запозна членовете на Обществения съвет с решение на педагогическия 
съвет училището да се включи с групи в НП „О тново заедно“ , като ще бъдат 
сформирани по две групи от начален етап. от прогимназиален етап и от гимназиален 
етап. Критериите за подбор на ученици, които да участват в ученически летни лагери 
по НП „О тново заедно“  са:

1. Успех през учебната 2020/2021 година
2. Активно участие в учебния процес и в училищния живот
3. Отсъствия по неуважителни причини
4. Изяви на училищно, общинско и иационално ниво
5. Без наложени санкции през учебната година
6. Неравностойно социално положение
7. Толерантно отношение спрямо другите участници в учебния процес
8. Доказано преболедуване от Ковид-19
9. Продължителност на обучението от разстояние в електронна среда
10. Здравословно състояние на ученика
ПС е избрал „Интервали 2020“ за туроператорска фирма по НП „О тново заедно“ 

в СУ „Васил Левски“ , гр. Карлово. Не за първи път ученици от училището ползват 
услугите на тази туроператорска фирма, винаги е била коректна и е предлагала много 
добри условия за отдих на учениците.

Г-жа Ненкова каза, че решението на ПС да се включат ученици в тази програма е 
много добро, защото децата имат нужда от повече социални контакти, а има семейства, 
които в тези условия нямат финансова възможност да осигурят почивка на децата си.

Г-жа Ръмбъл изказа мнение, че изборът на туристическа агенция, също е добър, 
защото фирмата е местна и е добре от една страна да се подпомогне местния бизнес, а 
от друга страна -щ е  бъдат отговорни за изпълнение на ангажиментите по програмата, 
защото една фирма от Варна например по- грудно ще бъде контролирана при 
неизпълнение на договореностите.

С 7 гласа „за“ , „против“ -  няма, „въздържали се“ - няма Общественият съвет взе 
следното решение:

1. Подкрепя решението па педагогическия съвет: СУ „Васил Левски“ гр. Карлово
да участва по НП „О тново заедно“ на МОН.

Срок: 05.07.2021 г.



Отг. Н. Дойчинов

По т.2 от дневния ред Г-жа Манчева запозна членовете на Обществения съвет е 
отчета за изпълнението на Бюджета към 30.06.2021 г. и е обяснителната записка към 
отчета. Документите бяха изпратени предварително на всички членове на Обществения 
съвет. Г-жа Манчева напомни, че отчета за изпълнение на бюджета е публикуван и на 
елек тронната страница на училището. Нямаше въпроси от страна на членовете на ПС.

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

РЕШИ:

1. Приема информацията за отчета на Бюджета за в торото тримесечие на 2021 
г.

Срок: 05.07.2021 г.
Отг. Н. Дойчинов

По т. 3 от дневния ред г-жа Манчева информира Обществения съвет за етапите 
на реализация на проектите по НП на МОИ. Според нея строителната фирма, спечелила 
обществената поръчка за строително-ремонтните дейности закъснява със стартирането 
на дейностите, което може да доведе до забавяне на цялостното реализиране на STEM 
центъра.

Г-жа Манчева отчете средствата, постъпили в Бюджета на училището на НП и проекти: 

НП „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ -  143 637 лв.

НП „  Изгражадане на STEM среда“ -300 000 лв.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  „Заедно за всяко дете“ - 2521 
лв

НГ1 „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  „  Успяваме заедно“ - 5730 лв.

НП. „Ученически олимпиади и състезания“ -650 лв.

МОН- субсидия за закупуване на преносими компютри - 20846 лв. 
модел DELL LATITUDE 3190 2 в 1 ,11,6 touch-19 бр. - 15 846 лв
модел DELL LATITUDE 3190 2 в 1 ,13,3 touch-5 op. - 5000 лв.

„Разходи за КОВИД“- 24287 лв от тях
1.10 бр. преносими лаптопи D ELL-10 бр. на стойност 10 000 лв.
2.дезинфектанти, препарати , маски,термометри- 11 815 лв.

Общ о изразходвани: 21815 лв.

НП „БСЧ“ -9606 лв 

НП „Иновации в действие“ -7420 лв.

НП „Бизнесът преподава“ - 1280 лв.

Допълнителни средства за образ, резултати- 21615 лв./стипендии/



По проекти:

1. BG51POOO 1-2.011-0001 "Подкрепа за vcnex" -29 550 лв /от 09.2020 до 
31.12.2020/;

2. BG05M 20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в 
условията на кризи"- 374 лв. и 95 бр. преносими компютри- DEL LATITUDE 
EDUCATION 3190 2 in 1 на стойност 79 800 лв.

3. BG05M 20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование "-5100 лв. 

С 7 гласа „за“ , „против“ -  няма, „въздържали се“ - няма Общественият съвет

1. Приема информацията за изпълнение на дейностите по НП на МОН.
Срок: 05.07.2021 г. 
Отг. П. Дойчинов

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 19,05 ч.

РЕШИ:

(Д. Лилова) ( Н. Дойчинов)


