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На основание обявената извънредна епидемична обстановка до 31 
на здравеопазването относно разпространението на COVID-19, беше сви̂ с 
заседание за вземане на решения от членовете на Обществения съвет при

юли от Министъра 
ано неприсъствено 
СУ „Васил Левски”

-  Русе.
Съгласно чл. 20, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата на членовете на Съвета бяха 
изпратени предварително всички необходими материали по дневния ред.

Дневен ред за неприсъствено вземане на решения:

1. Приемане изпълнение на Бюджет П-ро тримесечие 2021 г.
2. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения съвет единодушно приеха 
изпълнението на Бюджета за П-ро тримесечие 2021 г. В оказания срок не постъпиха 
възражения.

Изпълнение на Бюджет към 30.06.2021 г.

Парагра
Ф

Дейност 318,322 и 338 Уточнен план 
30.06.2021 г.

Отчет
30.06.2021 г.

Забележка

1 §101 Заплати и възнаграждения 
на персонала нает по 
трудови правоотношения

3 229 076 1 606 609

2 §202 Др. възнаграждения на 
персонала по 
извънтрудови 
правоотношения

2 290 2 290

3 §205 Изплатени суми от СБКО, 
за облекло и други на 
персонала, с характер на 
възнаграждение

128 871 27 207

4 §208 Други плащания и 
възнаграждения - 
обезщетения

63 802 63 802

5 §209 Други плащания и 
възнаграждения - 
болнични

7 500 7 259

6 §550 Задължителни 
осигурителни вноски от 
работодатели

747 766 374 097

4 179 305 2 081 264
7 §1011 Храна - Закуски 85 892 34 848
8 § 1013 Работно облекло 10 260 -412
9 § 1014 Учебни и научно

изследователски разходи 
и книги за библиотеки

72 683 28 948



10 §1015 Материали 138 224 103 832 Плаз
Ш Г
учш
сред

л-вкл. 80 186 лв. - 
'Изграждане на 
ищна STEM 
а"

11 § 1016 Вода, горива и енергия 73 428 39 807
12 § 1020 Разходи за външни услуги 93 403 29 431 Пла]

НП'
учил
сред

л-вкл. 26 750 лв. - 
Изграждане на 
ищна STEM 
а"

13 § 1030 Текущ ремонт 37 225 27 117
14 § 1051 Командировки в страната 200 122
15 § 1062 Разходи за застраховки 2 700 2 209
16 § 1092 Санкции, неустойки и др. 0 -800
17 § 1098 Други разходи, 

некласифицирани в други 
параграфи и 
подпараграфи

1 446 0 Пла1 
на у1 
сред

[-НП "Изграждане 
шлищна STEM 
а"

18 § 1900 Платени данъци, такси и 
Др.

1 856 1 419

19 §4000 Стипендии 32 545 26 495
20 § 5201 Придобиване на 

компютри и хардуер
104 256 104 255 Плах

KOMI

010:
"Изг
учил
сред

1-вкл. Преносими 
[ютри по ПМС -15 
IB . и НП 
раждане на 
ищна STEM 
а" - 89 246 лв.

21 § 5203 Придобиване на друго 
оборудване

23 290 23 289 Плах
СО\
НП'
учил
сред

1-вкл. ПМС - 
ID 19-3 456 лв. и 
Изграждане на 
ищна STEM 
а" -  19 834 лв.

22 § 5205 Придобиване на 
стопански инвентар

4 758 4 758 Пла1 
на у1 
сред

I-НП "Изграждане 
шлищна STEM 
а"

23 § 5301 Придобиване на 
програмни продукти и 
лицензи за тях

3 433 3 433 Пла1 
на у1 
сред

I-НП "Изграждане 
шлищна STEM 
а"

685 599 428 751
Общо: 4 864 904 2 510 015

По точка 2 от дневния ред членовете на Обществения съвет единодушно приеха 
Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

Протоколът се състави в два еднообразни екземпляра.

Протоколчик:
/Р. Минкова/

Председател:
/Л. Георгиева/



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА н а  о б щ е с т в е н и я  с ъ в е т  къщ  
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. РУСЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Обществения съвет към СУ „Васил Левски“ гр. Русе е орган 
развитието на училището и за граждански контрол на управлението 
Обществения съвет участват представители на финансиращия орга 
определени от кмета на общината, най-малко трима представители на 
и ученици от съответната институция и изявен общественик.

В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилнй 
устройството и дейността на обществените съвети към детските грар: 
Обществения съвет към СУ „Васил Левски“ гр. Русе, за учебната 202 
общо 10 заседания.

за подпомагане на 
му. В състава на 

ik -  Община Русе, 
родителите на деца

к за създаването, 
дни и училищата, 

0/2021 г., проведоха

На 14.09.2020 г. се проведе първото заседание на Обществени^ 
дневен ред:

1. Съгласуване на задължителни и препоръчителни MepKiji 
рисковете от разпространение на COVID 19.

2. Съгласуване на правилата за поведение при съмнение или слуй
3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/' 
По т. 1 от дневния ред, след обсъждане членовете на

съгласуваха задължителни и препоръчителни мерки за огранича] 
разпространение на COVID 19.;

По т. 2 от дневния ред, след дискусия, членовете на 
единодушно правилата за поведение при съмнение или случай на COV1 

По т. 3 от дневния ред, след обсъждане членовете на 
съгласуваха училищните учебни планове за учебната 2020/2021 година

На 09.11.2020 г. се свика първо извънредно заседание със следни
1. Предложение до МОН за преминаване в обучение от разсто: 

среда (ОРЕС) за учениците от III до VII клас за периода от 11.11.2020 
вкл.

Предвид увеличаващият се брой на ученици и учители, заразой 
19, големият брой карантинирани учители и ученици в училището, по 
връзка с факта, че училището попада в т. нар. „Червена зона“. Обществ* 
„Васил Левски“ гр. Русе, подкрепя и съгласува искането да изпрати прр, 
за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 
до VII клас за периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. вкл.

На 10.11.2020 г. се свика второ извънредно заседание със следни:
1. Предложение до МОН за преминаване в обучение от разсто: 

среда (ОРЕС) за учениците от VIII до XII клас за периода от 12.11.202(1 
вкл.

съвет със следния

за ограничаване

ай на COVID 19. 
2021 година. 

Обществения съвет 
ване рисковете от

Обществения съвет 
D 19.

Обществения съвет

я дневен ред: 
яние в електронна 
г. до 24.11.2020 г.

осители на COVID 
чинал учител и във 
ения съвет към СУ 
дложение до МОН 
за учениците от III

я дневен ред: 
лние в електронна 
г. до 24.11.2020 г.



Предвид увеличаващият се брой на ученици и учители, заразоносители на COVID 
19, големият брой карантинирани учители и ученици в училището, по1 
връзка е факта, че училището попада в т. нар. „Червена зона“. Общества 
„Васил Левски“ гр. Русе, подкрепя и съгласува искането на да изпраг:
МОН за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (' 
от VIII до XII клас за периода от 12.11.2020 г. до 24.11.2020 г. вкл.

чинал учител и във 
ения съвет към СУ 
и предложение до 

ОРЕС) за учениците

На 23.11.2020 г. се свика трето извънредно заседание със следни 
1. Предложение до МОН за преминаване в обучение от разсто 

среда (ОРЕС) за учениците от III до XII клас за периода от 25.11.2020 
вкл.

Предвид големият брой карантинирани учители и учени: 
заразоносители на COVID -  19 и във връзка е факта, че училищен 
„Червена зона“, Обществения съвет към СУ „Васил Левски“ -  Русе, и 
искането да изпрати Предложение до МОН за преминаване в обучен 
електронна среда (ОРЕС) за учениците от III до XII клас за периода 
04.12.2020 г. вкл.

я дневен ред: 
яние в електронна 
г. до 04.12.2020 г.

ци в училището, 
о попада в т. нар. 

рдкрепя и съгласува 
ие от разстояние в 
от 25.11.2020 г. до

На 06.01.2021 г. се проведе петото заседание на Обществени^ съвет със следния 
дневен ред:

1. Избор на Председател и Протоколчик на Обществения Съвет;
2. Изменение на поименния състав на членовете на Обществения съвет към СУ 

„Васил Левски“ -  Русе.

По точка 1 от дневния ред след дискусия членовете на Обществения съвет 
предложиха и единодушно избраха:

За Председател на Обществения Съвет при СУ „Васил Левски” ф Русе:
Лилия Александрова Георгиева

За Протоколчик на Обществения Съвет при СУ „Васил Левски’ 
Росица Атанасова Минкова

-  Русе:

По точка 2 от дневния ред Изменение на поименния съста: 
Обществения съвет към СУ „Васил Левски“ -  Русе, единодушно беше

Председател: Лилия Александрова Георгиева -  родител

Членове:
1. Силвия Коева -родител;
2. Росица Минкова -  родител;
3. Иван Панджаров -  родител;
4. Бисер Дочев-родител;
5. Ина Георгиева -  представител на Община Русе;
6. Петър Петев -  общественик.

Резервни членове:
1. Даниела Заркова -  родител;
2. Албена Божинова -  родител;

в на членовете на 
прието следното:



3. Бисерка Влайкова -  родител;
4. Десислава Жоевска -  родител;
5. Христо Вълков -  родител;
6. Силвия Маринова -  представител на Община Русе;
7. Диана Иванова -  общественик.

от

На 11.01.2021 г. се проведе шесто заседание на Обществени^ 
дневен ред:

1. Съгласуване за вида на предлаганата закуска за децата 
I до IV клас.

2. Приемане изпълнение на Бюджет 2020 г.
3. Съгласуване на държавният план-прием след VII клас за 

година.

съвет със следния 

ПГ и учениците от

учебната 2021/2022

По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения 
съгласуваха вида на предлаганата закуска -  подкрепителна закуска 
учениците от I до IV клас на СУ „Васил Левски” -  Русе.

По точка 2 от дневния ред членовете на Обществения съвет 
изпълнението на Бюджет 2020 г. на СУ „Васил Левски” -  Русе. 
постъпиха възражения.

По точка 3 от дневния ред членовете на Обществения 
съгласуваха държавният план-прием след VII клас за учебната 2021 /| 
„Васил Левски” -  Русе.

приеха единодушно 
оказания срок неВ

съвет единодушно 
2022 година на СУ

На 17.02.2021 г. се проведе седмото заседание на Обществени^ съвет със следния 
дневен ред:

1. Съгласуване училищния план -  прием за I и V клас за 
година.

2. Съгласуване на проекто-бюджета на училището за 2021 г|.

Пе
По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения съвет по, 

с направения анализ и мотивите за бъдещите паралелки в Първи и 
на съвета единодушно съгласуваха училищния план -  прием за I и 
2021/2022 година.

По точка 2 от дневния ред членовете на Обществения 
единодушно проекто-бюджета на училището за 2021 г. В оказания 
възражения.

На 25.02.2021 г. се проведе осмото заседание на Обществени^ съвет със следния 
дневен ред:

1. Съгласуване на учебниците и учебните комплекти за I, III и y il  клас за учебната 
2021/2022 година.

По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения съвет по, 
с предварително предоставените материали. Членовете на съвета единск 
учебниците и учебните комплекти за I, III и VII клас за учебната 2021/2'

съвет единодушно 
за децата от ПГ и

учебната 2021/2022

дробно се запознаха 
ти клас. Членовете 
V клас за учебната

съвет съгласуваха 
срок не постъпиха

Дробно се запознаха 
душно съгласуваха 
022 година.



На 14.04.2021 г. се проведе деветото заседание на Обществения съвет със следния 
дневен ред:

1. Приемане Бюджета за 2021 г.
2. Приемане изпълнение на Бюджет I-во тримесечие 2021 г.
3. Съгласуване на учебните комплекти по учебен предмет Роди^ознание за I клас за 

учебната 2021/2022 година.

По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения съвет 
Бюджета за 2021 г. на СУ „Васил Левски” -  Русе. В оказания 
възражения.

По точка 2 от дневния ред членовете на Обществения съвет 
изпълнението на Бюджета за I-вото тримесечие на 2021 г. на СУ „Васид 

По точка 3 от дневния ред членовете на Обществения 
съгласуваха учебните комплекти по учебен предмет Родинознание за 
2021/2022 година.

единодушно приеха 
срок не постъпиха

единодушно приеха 
Левски” -  Русе. 

съвет единодушно 
I клас за учебната

На 13.07.2021 г. се проведе десетото заседание на Обществени^ съвет със следния 
дневен ред:

1. Приемане изпълнение на Бюджет П-ро тримесечие 2021 г.
2. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

По точка 1 от дневния ред членовете на Обществения съвет 
изпълнението на Бюджет П-ро тримесечие 2021 г.

По точка 2 от дневния ред членовете на Обществения съве| 
дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Единодушно приеха 

приеха Отчета за

/Л. Георгиева/


