
Основно училище „Стефан Караджа”, с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра 

ул. „Филип Тотю” №24; телефон: 08635 2414; ел.адрес: ou stkaradja@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ  

№4/27.03.2021 г.  

за проведено заседание на обществения съвет към ОУ „Стефан Караджа”, с.Цар 

Самуил 

 

 Днес, 27.03.2021 г., в 18 00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към ОУ „Стефан Караджа“, с.Цар Самуил.Събранието се провед онлайн, чрез 

конферентна връзка, поради усложнената епидемична обстановка. 

 

 На събранието присъстваха  следните членове: 

1.Сенами Рашид-гл.експерт „Стопански дейности” – представител на  Община 

Тутракан- основен член; 

2.Айля Халил Идриз– основен член; 

3. Сезен Хасан Кадир- основен член; 

4.Ашим Федаил Исмаил- основен член; 

5. Нихат Юсеин Ахмед- основен член; 

 

На заседанието присъства директора на училището г-жа Нуршен Хали. 

Всички присъстващи членове на обществения съвет са регистрирани в 

присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол/ без подпис/. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

 

  1.Училищен учебен план-прием за учебната 2021-2022 г.-даване на становище. 

 2.Представяне на бюджет 2021 г по дейности и размера на капиталовите разходи за 

становище. 

3.Съгласуване на избора на учебници  и учебни комплекти за учебната 2021-2022 г. 

4.Организационни въпроси. 

 

Нямаше други предложения към така представения дневен ред. 

Премина се към гласуване за приемане на предложения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Г-жа Яхя, председател на ОС, даде думата  на  г-жа Нуршен Хали-директор на 

училището. Тя запозна представителите на ОС  с училищния план-прием за учебната 

2020-2021 г.Тя представи следната информация, която предварително беше изпратена 

на членовете на ОС по имейлите: 

 

 училищен план- прием за учебна 2021/ 2022 година, както следва: 

1. Броя на паралелките в: 

1.1.  I клас- една слята паралелка от ПЪРВИ И ТРЕТИ клас 

1.2. V клас- една слята паралека от ПЕТИ И СЕДМИ клас 

2. Броя на местата в паралелките: 



2.1. I и III клас- 16 (шестнадесет ) ученици 

2.2. V и VII клас- 18 (осемнадесет ) ученици 

3. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях: 

 

3.1.  ВТОРИ клас ще бъде слята паралелка с ЧЕТВЪРТИ  клас- 16 

(шестнадесет ) ученици ; 

3.2.  ШЕСТИ клас- самостоятелна паралелка с брой места-18 (осемнадесет ) 

ученици 

4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

4.1.  От 1. до 4. клас -1 група – с брой места 25 ученици 

 

5.Училищна комисия, определена със Заповед №163/27.03.2021 г. на директора на 

училището, извършва всички дейности по приема на ученици. 

 

Длъжностното лице- ЗАС в срок до 27.03.2021 г. да публикува информация за 

училищния план-прием в интернет страницата на училището /сайта на община 

Тутракан/ 

 

Ситуацията е доста критична, заради малкия брой ученици. 

 Поради липса на други предложениия се премина към гласуване : 

Брой гласове „за“ –5 

Брой гласове „против“–0 

 Брой гласове „въздържал се“ -0 

 

Във връзка с горното ОС единодушно прие следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

СЪГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМЗА УЧЕБНАТА 

2021-2022 Г. 

 

 

    

 

По т.2 от дневния ред , 

Директорът на училището запозна членовете на ОС  с разпределянето на бюджета по 

дейности и размера на капиталовите разходи за 2021 г,  

Обществения съвет след обсъждане единодушно изрази: 

 

ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ: 

Относно проектобюджета на ОУ „Стефан Караджа”, с.Цар Самуил, като приема, че 

същият е балансирано изготвен по бюджетни пера.Спазено е изискването за 

увеличаване на работните заплати на педагогическия и непедагогическия 

персонал.Приемаме за разумно разпределението на средствата за безплатни закуски, 

както и на средствата , предвидени за целодневно обучение. 

Съгласно чл.16, ал.4, от  Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата, към проекта от бюджета е 

приложена обяснителна записка, с информацията за: 

1.очаквани приходи и разходи по видове; 

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

размер на възнагражденията, другитеплащания за персонал, осигорителни вноски ; 



3.списък на капиталовите разходи; 

4.основните ограничения при формирането на бюджета; 

5.размерът на целевите средства по видове; 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

    1. Даде положително  становище относно разпределението на бюджета по дейности и 

размера на капиталовите разходи за 2021 г., 

 

 

 

По 3 т. от  дневния ред , 

Г-жа Нуршен Халил запозна членовене на ОС с взетото от ПС при ОУ „Стефан 

Караджа“, относно Съгласуване избор на учебници и учебни помагала за учениците от  

1. , 3. И 7. Клас за учебната 2021-2022 г г. за безвъзмездно ползване.Директорът 

представи пред членовете на ОС подробна информация по списъци, по класове с 

информация за учебниците, учебните комплекти , кои издателства са избрани и автори.   

Паради липса на други предложения и мнения беше проведено гласуване по следния 

начин: 

Брой гласове „за“ –5 

Брой гласове „против“–0 

 

С единодушие ,членовете на ОС приеха следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласува избора на учебници и учебни  помагала от учителите в ОУ „ Стефан 

Караджа“ за учебната 2021-2022 г. 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ „Стефан 

Караджа” се закри. 

Неразделна част от този протокол са : 

1.Присъствен списък на членовете на ОС. 

 

Протоколът е изготвен от Нихат Юсеин Ахмед , Съгласно Заповед № 124/20.12.2019 

г.на директора на училището и подписан от председателя на Обществения съвет към 

ОУ „Стефан Караджа”  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

НИХАТ АХМЕД…………………/П/… 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 АЙЛЯ ЯХЯ  ………/П/……… 

  

  

 


