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ПPOTOKOЛ № 5/21.04.2022 г.
HA ЗACEДAHИE HA ОБЩЕСТВЕН CЪBET
KЪM OY „ХРИСТО БОТЕВ" С. КАМБУРОВО

Днес, 21.04.2022г. от 16.00 часа в Кметство с.Камбурово, се проведе Заседание на
членовете на Обществения съвет в изпълнение на чл.267 an. 1 от ЗПУО. Присъстваха
следните членове:
1.

Юбейдет Исмаилов

2.

Асие Расимова Хюсеинова

3.

Нихал Халилова Мекмедова

4.

Гюлшен Зюфтиева Османова

5.

Хафизе Руханова Мехмедова

6.

Здравка Динчева-директор

7.

Юзел Османова- заместник-директор

Заседанието протече no предварително обявения от председателя дневен ред, както
следва:

ДHEBEH РЕД:
1 .Отчет на изразкодваните средства за първо тримесечие на 2022 г
2.Други
Ha събранието присъстваха всички членове.
Ho т. 1 от дневния ред - Здравка Динчева, директор на OY с.Камбурово представи
информация за изразкодваните средства no бюджет 2022 г за периода първо тримесечие
no отделните параграфи и подпараграфи както следва:
Утвърдения Бюджет на Оц"Христо Ботев"с.Камбурово за 2022 година възлиза на 700
952 лв, no формула 476 058 лева в т.ч.:

Трансфер от БT-3110,б3лв
Трансфери (субсидии) - 234055,16 лева

BCИЧKO no ЛРИХОДИТЕ:261648,2б лева

Изпълненнето на бюджета no бюджетни параграфи е както следва:
§ 01 Заплати на персонала no трудово правоотношение -107 378,39лв
23% изпълнение
§ 02 Други възнаграждения и плащания на персонала -15 337,96 лева
60% изплнение
§ 05 Осигурителни вноски от работодател 23 879,99лв
23, 9%изпълнение
§10-00 ИЗДРЪЖКА:41981,71лв, 52%изпълнение
§ 10 11 Храна- 1276,16 лева, 14%изпълнение
§ 10 12 Медикаменти-О,ООлв
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло-възстановени-/-О,ООлв
§ 10 14 Учебни и научноизследователски разходи -О,ООлв
§ 10 15 Материали -6139,37лв, 41%изпълнение
§ 10 16 Вода, горива и енергия -14922,1блв, 49%изпълнение
§ 10 20 Разходи Външни услуги-16716,52лв, 80%изпълнение
§ 10 30 Текущ ремонт- 0 лв.
§ 10 5lкомандировки в страната-107,OSлв
§ 10-62 Застраховане 2820,45лв
§ 19- 00 Платени държавни данъци и такси- 2627,97лв
§ 19- 81 Платени общински данъци и такси-2585,21
§ 5201 -п0идобиване на компютри -0,00 лв.
Всичко разходи:191206,02 лв
остптък в банкптп: 70370,46 лв
Касова нпличност:7l,бблв.
Госпожа Динчева изказа своята благодарност към всички служители в училището за
запазване на материално-техническата база и направените икономии от бюджета.
Изрази своето притеснение, че средствата няма да бъдат достагьчни за покриване
разходите за електроенергия и отопление, тъй като средствата и за издръжка на
училището не са достагьчни поради намаляване броя на учениците и повишаване на
цените на всички материали, консумативи и др.
Директорът запозна членовете на Обществения съвет с изпълнението на дейности no
HП „Иновации в действие", "Училищен плод и мляко", "Информационни технологии и
интернет свързаност", „Електронен дневник." и други и др.

Думата бе дадена за мнения, становища и предложения no разглежданата точка.

Г-н Исмаилов и останалите членове от обществения съвет се съгласика, че е
необкодимо да се правят икономии.
Председателят oбяви процедура на гласуване no точка едно от дневния ред.
C резултат от гласуването: общо 7 присъстващи, гласували:
7 гласа „ЗА"

0 maca „ПРОТИВ"
0 maca „ВЪЗДЪРЖАЛ CE"
Ho т. 2 от дневния ред — не посгьпика предложения

Общсствения съвет към ОУ"Христо Ботев" взе следното
Решение:
Приема Отчета на директора за изразкодването на средства през периода първо
тримесечие no Бюджет 2022 година.
Направени бяха следните изводи:
Икономии са реализирани,чрез вътрешно заместване npu отсъствие на учители
no HП "Без свободен час` ;
Средстда за храна на учениците, ел.енергия и гориво за отопление се
изразходват разумно;
Търсят се и са осигурени финансови помощи, чрез Национални програми на

MOH

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към OY пХристо
Ботев» с.Камбурово се закри.

Председател: Юбейдет Исмаилов

Изroтвил протокола: Хафизе Руканова Мекмедова
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До Директора
на OY "Христо Ботев"

с.Камбурово

CTAHOBИЩE
От Обществения съвет на ОУ"Христо Ботев"
Относно: изпълнение на бюджета на училището за първо тримесечие на 2022 г.

YBAЖAEMA ГOCПOЖO ДИНЧЕВА,
Ha 21.04.2022 r. na основание чл.16, an. 1, т.4 и ал.4 от правилника за създаването,
устройството и дейносгга на обществените съвети към училищата и детските градини
се проведе заседание на Обществения съвет към OY "Христо Ботев" с. Камбурово,на
което членовете се запознака с очета нa касовото изпълнение на първото тримесечие на
202 г.
След като членовете обсъдиха представения отчет, изразиха единодушно становище, че
през първото тримесечие на 2022 г средствата ca постьпвали ритмично и са

изразходвани'икономично и законосъобразно. B резултат на направения aнaлиз на
разходите no параграфи няма несъответствия. Разходите са осчетоводени no
съответните сметки.
R

~

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Средствата са правилно изразходвани и осчетоводени no параграфи и подпараграфи.
Всички членове на Обществения съвет одобряват така представения отчет за първо
тримесечие на финансовата 2022 година и изказват положително становище.

