
Изх. №  2-635/08.03.2019 г.                         

 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“  

 

ОТНОСНО: Свикване на Обществения съвет към училището на 15.03.2019 г. от 18.00 

ч.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЛАХОВА, 

 

 

Съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата: 

 

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на 

делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават 

средства от държавния бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището или детската градина; 

6. съгласува училищния учебен план; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения 

съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище. 

(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система 

на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени 

в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за: 

1. очакваните приходи и разходи по видове; 

2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, 

размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски; 

3. списък на капиталовите разходи; 

4. разпределение на бюджета по дейности; 

5. основните ограничения при формирането на бюджета; 

6. размера на целевите средства по видове; 

7. размера на установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина; 

8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, 

прилагащи система на делегиран бюджет. 

 



Във връзка с гореизложеното Ви моля да свикате заседание на Обществения съвет към 

училището, на което да бъдат представени и обсъдени предложенията на училищното 

ръководство. Предлагам заседанието да се проведе на 15.03.2018 г. от 18.00 ч. в 

дирекцията на 21 СУ „Христо Ботев“. 

Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред: 

1. Представяне на проекта на бюджет на училището за становище. 

2. Представяне на предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището за съгласуване.  

3. Представяне на училищния план-прием за съгласуване. 

4. Избор на учебници за безвъзмездно ползване за учебната 2019-2020 г. 

 

 

Изпращам Ви всички необходими материали за дневния ред, а именно: 

 

1. Проект на Бюджет 2019 г. 

2. Обяснителна записка към Бюджет 2019 г.  

3. Проект на Заповед за училищен план-прием.  

4. Списък на учебниците, избрани от преподаватлите в начален и прогимназиален 

етап.  

 

 

С уважение,  

 

МАЯ АНГЕЛОВА 

Директор 

 
 


