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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 1 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 

 Днес, 22.02.2017 г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 4 (четири) членове на обществения съвет и 

Наташа Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи.  

 

       2. Актуализиране на работните заплати на учителите и служителите на 

училището съгласно Анекс към КТД.   

 

 По т. 1 от дневния ред:  Даване становище за разпределението на бюджета по 

дейности и размера на капиталовите разходи постъпиха следните изказвания и 

мнения: 

Силвия Никова – предвид единните разходни стандарти за учениците в 

спортните училища и спазване на указанията за разпределение на бюджета на 

училищата така представения бюджет на училището е приемлив. Предварително се 

запознахме с проекто бюджета и нямам забележки по неговото разпределение. 

Димчо Марков – и аз се запознах предварително с предоставения ми бюджет и 

нямам забележки по неговото разпределяне по параграфи. Все още единните 

разходни стандарти са ниски за да може училището да се издържа пълноценно. 

Анета Узунова – Запознах се с разпределението на бюджета за 2017г., нямам 

забележки или препоръки. Ще следим за неговото изпълнение и да не забравяме, че 

отговорността е единствено и само на директора. 
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След проведеното гласуване разпределението на бюджета по дейности и 

размера на капиталовите разходи на СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“, се получиха 

следните резултати: 

 

 Брой гласове „за“ – 4 (четери) 

 Брой гласове „против“–няма 

 Брой гласове „въздържал се“ – няма 

 

 По т. 2 от дневния ред, постъпи следното предложение за актуализиране на 

работните заплати на учителите и служителите на училището съгласно Анекс 

към КТД .    

Силвия Никова – от анекса е видно, че в рамките на увеличения единен 

разходен стандарт  увеличението на средствата са предоставени единствено и 

само за увеличаване на възнаграждението на учителите и служителите на 

училището. 

Анета Узунова – нямам забележки по разпределението на работните заплати. 

По т. 2 не постъпиха други предложения. 

 

След проведеното гласуване на  актуализирането на работните заплати на 

учителите и служителите, се получиха следните резултати: 

 

 Брой гласове „за“ – 4 (четери) 

 Брой гласове „против“–няма 

 Брой гласове „въздържал се“ – няма 

 

 На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет 

към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 взе следните решения: 

 

1. Приема така предложеното разпределение на бюджета по дейности и размера 

на капиталовите разходи.  

 

       2.  Приема актуализиране на работните заплати на учителите и служителите на 

училището съгласно Анекс към КТД .   

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 
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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 2 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 Днес, 16.03.2017 г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Запознаване на членовете на Обществения съвет с Държавния план-прием за 

учебната 2017/2018 година .  

 

       2. Разни   

 

 По т. 1 от дневния ред:  Запознаване на членовете на Обществения съвет с 

Държавния план-прием за учебната 2017/2018 година докладва г-жа Наташа 

Иванова – директор на СУ»Д.Рохов» - Сливен 

 

Държавният план-прием за учебната 2017/2018 година е съобразен със заявките, 

направени  от спортните клубове. Крайният срок  за представянето им в 

Министерството на младежта и спорта е 30.03.2017г. 

 

Димчо Марков Марков   - Важно е Държавният план-прием да бъде изпълнен, за 

да могат да бъдат сформирани паралелки през следващата учебна година. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 3 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 

 Днес, 19.04.2017 г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Представяне на членовете на Обществения съвет на Рамкови учебни програми 

в сила от 2017/2018 учебна година 

 

       2. Разни   

 

По т. 1 от дневния ред:  Представяне на членовете на Обществения съвет на 

Рамкови учебни програми в сила от 2017/2018 учебна година  докладва г-жа Наташа 

Иванова – директор на СУ»Д.Рохов» - Сливен 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 3 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 Днес, 10.05.2017г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1.  Организиране на рекламна кампания за реализиране на Държавния план- 

прием за 2017/2018 учебна година. 

 

       2. Разни   

 

По т. 1 от дневния ред:  Организиране на рекламна кампания за реализиране на 

Държавния план- прием за 2017/2018 учебна година. 

Г-жа  Силвия  Маринова –  За провеждане на успешна рекламна кампания е 

необходимо да се популяризира дейността на Спортно училище «Д.Рохов» - 

Сливен.Общественият съвет излиза със следните предложения: 

1. Провеждане на Дни на отворените врати на територията на училището и в 

спортните зали. 

2. Участие на Спортно училище «Д.Рохов» в Панорама на образованието. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 4 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 

 Днес, 07.07.2017г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1.  Представяне на Отчет за изпълнението на бюджета на Спортно училище 

«Димитър Рохов» за  първото полугодие  на 2017 година 

 

       2. Разни   

 

По т. 1 от дневния ред:   

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на държавния бюджет 

на СУ”Димитър Рохов” – Сливен 

за  2017г. 

 

 

 Във връзка със изпълнението на 2-ро тримесечие на 2017г.се изготви 

следната информация. 

 1.Данни за изготвяне на Бюджет 2017г. 

Бюджетът на училището за 2017г. бе  разработен на база стандартите,за брой 

ученици , както следва: 

По дейности: 

 За Дейност 324 (училище)  - 278ученици по 2603лв.стандарт      723634 лв. 

 - Преходен остатък от 2014г.                     32409 лв. 

 - Добавка за материално – техническа база в училище -25лв на  
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   ученик (278уч.)             6660 лв. 

 - Самостоятелна форма на обучение 3 уч.                       746 лв. 

 - Индивидуална форма на обучение 2уч.          3509 лв.  

 -Стипендии 53уч.             13398 лв. 

      ОБЩО     780356 лв. 

 

 За Дейност 332(общежитие) -  96ученика по 1656 лв.стандарт      158976 лв. 

 Преходен остатък от 2013г.                       8469 лв. 

 ОБЩО                        167445 лв. 

 

 За Дейност 713  - Спорт за всички от предходната година        1244 лв. 

 

 Бюджетът общо за трите държавни дейности е:        949045лв. 

 

 След актуализация на Бюджета,той бе намален за: 

- 10бр.ученика  в училище –    26030лв. 

-   2бр.ученика в общежитие –  3312 лв. 

ОБЩО:      29342 лв. 

 Бюджета с който ще разполагаме през 2017г. е                                919703лв. 

 За сравнение бюджета за 2016г.,без парите от национални програми  беше 

867273лв.,или с 52430 лв. повече.Тази разлика е от увеличение на стандартите или 

за увеличението на заплатите.Издръжката за 2017 г. е същата както за 2016г. 

Бюджетът на СУ”Димитър Рохов” – Сливен за 2017г.е утвърден със Заповед 

№ РД15-280/23.02.2017г по Решение №528/26.01.2017г на Общ. съвет – Сливен. 

2.Корекции на бюджета 

Корекции за първо тримесечие на годината не са правени. 

3.Разходи по параграфи за първо тримесечие:     

  

3.1.За възнаграждения      261743 100% 

От които :  

-За основни заплати и клас ПКС и прослуж.време –  101595   85% 

-За лекторски           4854     4% 

-Годишен отпуск        11113   10% 

-Усл.пост.плащ.          1916     1% 

 

3.2 За др.възнаграждения и плащ.на персонала       20368 

От които: 

-За гражд.д-ри              

-За болнични            1161 

-За СБКО           2117 

-За Предст.облекло        13964 

3.3 За осигуровки         59767 

3.4 За издръжка:         73264 

Вт.ч. -Храна           23463 

-Материали             6495 

-Вода,горива и ел.енергия       21294 

-Външни услуги           21140 

От които: 

-Квалификация на педагог.спец.         166 

-Поддръжка на софтуерни прод.       1134 
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-Пощи и телекум. усл.        1847 

 -Охрана          3366 

             -Командировки            256   

3.5 Стипендии                      7408 

 

   Общо Разходите са:                               422550  

   

При изразходването на бюджета са съобразени всички,както вътрешни 

нормативни актове така и държавните нормативни актове. 

 Изпълнението на  Бюджета за първо тримесечие на2017г. за цялото училище 

е в рамките на планираните средства за годината. 

До сега не сме получили средства за преотчитане на залата по борба,които са 

17704 лв.Това включва и преотчитане на консумативи  за предходната година. 

Не получаваме и средствата гласувани от Общинския съвет за подпомагане 

храната на учениците в размер на 25000 лв.Средствата за храна се плащат  изцяло от 

Държавния бюджет на училището. 

Освен приходи от държавна дейност имаме и приходи от Дофинансиране. 

Това са собствени приходи от наем на Лавката и дарения.Имаме план на дарения 

1000лв.,а наемът на лавката за цялата 2016г. не ни е приведен от Общината,въпреки 

че наемателя се е издължил в срок.  

Училището работи по втори етап на оперативна програма Еразъм+. 

През новата 2017г.Училището ще участва във всички програми, които биха 

подпомогнали учебния процес и финансирането на училището. 

Средствата по проектите са целеви,като се изготвят отчети за всеки етап по 

отделно и се водят отделни партиди.При наличност на средства те не могат да се 

използват за други цели. 

  

 

 Брой гласове „за“ – 5 (пет) 

 Брой гласове „против“–няма 

 Брой гласове „въздържал се“ – няма 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 
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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ - СЛИВЕН 

гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 2 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 5 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 Днес, 15.08.2017г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1.  Съгласуване на избора на учебници за безвъзмездно ползване за VI  и VIII 

класс на Спортно училище «Димитър Рохов»- Сливен. 

 

       2. Разни   

 

По т. 1 от дневния ред:   

  Изборът на учебници за безвъзмездно ползване за VІ клас и учебници за VІІІ клас, 

както следва: 

 

Клас Учебен предмет Издателство Автори 

VІ клас Български език  «Булвест 2000 ООД» Ангел Петров,Мая Падешка, 

Марианна Балинова 

VІ клас Литература «Булвест 2000 ООД» Мария Герджикова,Олга 

Попова,Илияна Кръстева 

VІ клас Английски език «Пиърсън 

Едюкейшън 

Лимитид» 

Ингрид Фрийберн, Джанатан 

Байгрейв,Джуди Копидж 

VІ клас Математика «Булвест 2000 ООД» Емил Колев,Диана Данова 

VІ клас Информационни 

технологии  

«Булвест 2000 ООД» Галина Момчева – Гърдева,Елена 

Ковачева,Красимир Харизанов 

VІ клас История и 

цивилизации 

«Просвета- 

София»АД 

Проф.д-р Пламен Христов 

Павлов,доц.д-р Александър Николов 

VІ клас География и 

икономика 

«Архимед2»ЕООД Марин Рахнев Русев,Иванка Асенова 

Полименова 
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VІ клас Човекът и природата «Просвета- Аз Буки» Доц.д-р Мария Сивкова 

VІ клас Изобразително 

изкуство 

ИК«Анубис»ООД Проф.Огнян Александров 

Занков,проф.Бисер Илиев Дамян 

VІ клас Музика «Просвета- 

София»АД 

Вяра Сотирова,Росица 

Драганова,Галунка 

Калоферова,Здравка Матеева 

VІ клас Технологии и 

предприемачество 

«Анубис»ООД Проф.Сашко Кръстев 

Плачков,Владимир Иванов Петров 

VІІІ 

клас 

Български език  «Просвета- 

София»АД 

Веселина Михайлова,проф.д-рЙовка 

Тишева 

VІІІ 

клас 

Литература «Булвест 2000 ООД» Илияна Кръстева,Виолета 

Герджикова,Бойко Пенчев 

VІІІ 

клас 

Английски език «Клет България» Учебник А2 

VІІІ 

клас 

Математика «Булвест 2000 ООД» Емил Колев,Иван Георгиев,Стелиана 

Кокинова 

VІІІ 

клас 

Информационни 

технологии  

«Просвета- 

София»АД 

Елиза Петрова Стефанова,Мирослава 

Спасова Николова 

VІІІ 

клас 

История и 

цивилизации 

«Просвета- 

София»АД 

Д-р Борислав Гаврилов 

Гаврилов,Кирилл Славев Славев 

VІІІ 

клас 

География и 

икономика 

«Архимед2»ЕООД Марин Рахнев Русев,доц.Иван Йотов 

Дренов 

VІІІ 

клас 

Биология и здравно 

образование 

СД «Педагог 6» Наташа Цанова,Снежана Томова,Петър 

Райчев 

VІІІ 

клас 

Химия и опазване на 

околната среда 

СД «Педагог 6» Митка Павлова,Милена Кирова,Елена 

Бояджиева 

VІІІ 

клас 

Физика и 

астрономия 

«Булвест 2000 ООД» Максим Максимов 

VІІІ 

клас 

Философия СД «Педагог 6» Галя Несторова,Райна 

Димитрова,Бойчо Бойчев 

 

 

 

Думата бе дадена за изказвания и въпроси. 

Анета Иванова Узунова – учителите по съответните предмети са най-компетентни. 

Тяхно е правото да избират. Аз подкрепям техния избор. 

Други изказвания няма. 

Гласуване: за- 6; против - няма 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………  
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ПРОТОКОЛ  

 

№ 6 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 Днес,25.08.2017г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5(пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1.  Отчитане на резултатите от реализирания  Държавен план-прием за 

2017/2018 учебна година 

 

       2. Разни   

 

По т. 1 от дневния ред:   

Отчитане на резултатите от реализирания  Държавен план-прием за 2017/2018 

учебна година  докладва г-жа Наташа Иванова – директор на СУ»Д.Рохов» - Сливен 

 

Утвърден ДПП по спортни клубове 

 

 

 Според гласувания на педагогически съвет Държавен план-прием  за 2017/2018 

учебна година спортните клубове са заявили следните бройки: 

 

6 клас – 58 ученици;  7 клас – 29 ученици; 8 клас – 29 ученици 

 

Приети ученици   по спортни клубове 

спорт общо  

акробатика 6 80% 

борба 19 82% 

вд.тежести 4 44% 

джудо 23 82% 

Лека атлет. 13 92% 

футбол 11 68% 

бокс   0% 
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 Наташа Иванова – За учебната  2017/2018 година се реализираха 2 паралелки 6 клас 

и една 7 клас. Учениците в 6 клас са на ръба на минимума и за двете паралелки. 

 

Думата бе дадена за изказвания и въпроси.  

      

    Анета Узунова – за следващата учебна година трябва да се прецизира прима. 

 

    Димчо Марков – клубовете да дават реални заявки, за да може да се изпълнява 

приема. 

    Силвия Маринова – приеманите ученици трябва да са мотивирани да учат и 

тренират. Спортът трябва да е приоритет за тях. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 
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ПРОТОКОЛ  

 

№ 7 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „ДИМИТЪР 

РОХОВ“ 

 

 

 Днес, 30.08.2017г., в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ 

 

 На събранието присъстваха 5 (пет) членове на обществения съвет и Наташа 

Иванова – директор,  

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1.  Съгласуване на учебните  планове на VI-XII клас за 2017/2018 учебна година 

 

       2. Съгласуване размера на увеличението на работните заплати на основание 

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда в системата на 

предучилищното и училищното образование  и КТД. 

 

3. Съгласуване на: 

- Правилник за устройството и  дейността на Спортно училище „Димитър 

Рохов” гр.Сливен 

- Етичен кодекс на училищната общност  

- Годишен план на дейностите 

- Актуализирана Стратегия за развитие на училището. 

По т. 1 от дневния ред:   

Съгласуване на учебните  планове на VI-XII клас за 2017/2018 учебна година 

докладва г-жа Наташа Иванова – директор на СУ «Д.Рохов» - Сливен 

 Силвия Никова -  учебните планове са изработени  от Министерството на 

младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, така, че, аз нямам 

забележки. 

Любомир Кадийски – те са утвърдени и със Заповед на министър. Аз също съм 

съгласен да се съгласуват.  

По т. 2 от дневния ред:  Г-жа Наташа Иванова – директор представи писма и 

указания за разпределение на средствата за аувеличение на заплатите. 

Димчо Марков – представеното ни разпределение на средствата за заплати 

отговаря на указанията. Осигурени са средства за увеличението съгласно 

указанията. 

 

По т. 3 от дневния ред:   
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 Силния Никова – всички сме разгледали предварително предоставените ни 

нормативни документи за началото на учебната година. Според мен са добре 

обмислени и отговарящи на ДОС. Нямам забележки. 

Няма други изказвания. 

Пристъпваме към гласуване за съгласуване: 

По т. 1 от дневния ред:   

 

За – 5 ; против – 0;  

 Съгласуваме учебните  планове на VI-XII клас за 2017/2018 учебна година. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

За – 5; против – 0. 

 Съгласуваме увеличението на работните заплати на педагогическия и 

непедагогически персонал. 

По т. 3 от дневния ред:   

За- 5; против – 0. 

Съгласуваме: 

- Правилник за устройството и  дейността на Спортно училище „Димитър 

Рохов” гр.Сливен 

- Етичен кодекс на училищната общност  

- Годишен план на дейностите 

- Актуализирана Стратегия за развитие на училището. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ 

„ДИМИТЪР РОХОВ“се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

  

 


