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П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 

 

         Днес, 30.01.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 6 члена. Присъстваха 

и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Йорданка Дончева – главен 

счетоводител и г-жа Стефанка Григорова – председател на училищното настоятелство. 

Заседанието е легитимно и може да се проведе. Протече при следния  

         дневен ред: 

 

        1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за 

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.  

        2. Разни. 

         Така предложеният дневен ред беше приет със 6 гласа „За”, „Против” и 

„Въздържал се” нямаше. 

 

         По точка първа от дневния ред г-жа Йорданка Дончева – главен 

счетоводител на I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище, представи информация за 

изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. В отчета 

си тя подробно разясни приходната и разходната част на бюджета по основни дейности 

и показатели. Разгледа собствените средства, средствата по формулата, средствата за 

добавки: хранене на децата, за МТБ, за деца с ресурсно подпомагане, за целодневна 

организация на обучение. Целевите средства също бяха разяснени в детайли. Беше 

отчетено, че по формулата за ЕРС и брой ученици са получени 1 044 935 лв., като е 

постъпила и добавка над ЕРС от 273 409 лв. Преходните остатъци от 2016 г. са 131 

832 лв. 

         По раздел II – Планирани приходи и разходи по делегирания бюджет, Общото 

събрание беше информирано, че по дейност 318/Подготвителна група са били 

планирани 21 402 лв. разходи по бюджета, като средната работна заплата е 1103 лв., а 

средно претегленият стандарт за един ученик 1 189 лв.  

         Планираният разход по дейност 322/Общообразователни училища е 1 418 490 

лв., като средната брутна работна заплата е 1028 лв., а среднопремереният стандарт 

за един ученик е 1 946 лв. Процентното изпълнение на разхода по бюджета на дейност 

318 е 100 %, в т.ч. трудови разходи – 75.01 % и за издръжка – 24.99 %, а на Дейност 322 

е в размер на 90.83 %, в т.ч. за трудови разходи – 80.11 %, за издръжка – 10.72 % и за 

капиталови разходи – 0.00 %.  

         Процентното изпълнение на разхода по бюджета на дейност 389/Други дейности в 

образованието е 100 %, в т.ч. трудови разходи – 22.25 % и за издръжка – 77.75 %. 

         При планирани средства за квалификация от 9 443 лв. са изразходвани 9 443 

лв., остатък 0 лв. Процентното изпълнение за периода е 100 %.  



         Информация за изпълнението по проект „Твоят час“. Получени и усвоени 

трансфери от МОН – приходи – 47 183 лв., разходи – 36 403 лв, остатък – 10 780 лв. 

Процентно изъплнение – 77.15 %. 

Към настоящия момент бюджетната организация I ОУ ”Христо Ботев” гр. 

Търговище е изпълнила всичките си задължения и не са на лице просрочени и 

неразплатени задължения.  

 

          Предложената Информация по дневния ред беше приета с 6 гласа „За”, 
„Против” и „Въздържал се” нямаше. 

          След приключване на разискванията членовете на обществения съвет взеха 

следните  

решения: 

 

           1.Приемат без възражения отчета за изпълнение на делегирания бюджет в I ОУ 

”Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

            

          

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

Изготвил: Пламена Пенчева                    Председател на ОС: Елина Драгиева 

  


