
 
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

гр. Търговище 
Ул. „Иван Вазов” 2, тел: 6 25 29, e-mail:ou_1_tg@abv.bg 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

 

                Днес, 19.02.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 5 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. Обсъждане на проектобюджета на  IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговищe за 

2018 г.    

                2. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за I клас за 

учебната 2018/2019 година, направен от учителите, които преподават в начален етап. 

                3. Разглеждане и вземане на становище за училищния план-прием за I и V 

клас за учебната 2017/2018 година. 

                4. Разни. 

 

              Така предложеният дневен ред беше приет с 5 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, информира присъстващите за 

планираните средства по делегирания бюджет за 2018 година. В детайли разясни І. 

Раздел – Източници на средства по делегирания бюджет: Средства по формулата за 

2018 г. – 1 089 856 лв., средства по норматив – 8 257 лв., добавки над средствата по ЕРС 

– 292 182 лв., преходни остатъци – 142 108 лв., остатък от целеви средства – 3 710 лв., 

остатък от целеви трансфери – 10 817 лв.  

Раздел ІІ. – Планирани разходи – средна брутна работна заплата 1 243 лв. при 

2 551 лв. среден стандарт за ученик. 

Бюджет на средствата за квалификация -  10 664 лв. Процентното 

разпределение е 1% от ФРЗ за 2018 г.  

По точка втора от дневния ред г-н Димитър Алексиев – представи 

информация за направеният избор от учителите, които преподават в начален етап на 

учебници/учебни комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година. 

 

По точка трета от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна 

присъстващите с училищния план-прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година, 

след което поиска вземане на становище от членовете на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. 

                

               Предложената Информация по дневния ред беше приета с 5 гласа „За”, 
„Против” и „Въздържал се” нямаше. 

 



След приключване на разискванията Общото събрание взе следните решения: 

 

1.Приемат без възражения представената информация за проектобюджета на  

IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговищe за 2018 г. 

2.Съгласува направеният избор от учителите, които преподават в начален 

етап на учебници/учебни комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година. 

 

2. Даде положително становище за училищния план-прием за I и V клас за 

учебната 2018/2019 година. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито. 

 

 

 

Изготвил: Пламена Пенчева                               Председател на ОС: Елина Драгиева 

  

 

 


