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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

вх. № 2029 

Дупница, 09.04.2020 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 

Дупница, 09.04.2020 г. 

 

Днес, 09.04.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 0556/03.04.2020 г.  

Заседанието се проведе дистанционно. На всички членове предварително са 

изпратени материалите. 

В заседанието участват всички 7 членове, директорът на училището и главният 

счетоводител. 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Запознаване с Бюджет 2020 

Докладва: главен счетоводител 

2. Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. 

Докладва: главен счетоводител 

 

По първа точка от дневния ред бе представен бюджета на училището за 2020 г. 

Същият е изготвен от Младенка Гиргинова – главен счетоводител и е утвърден от кмета на 

Община Дупница. Бюджетът е изготвен на база формула, утвърдена от кмета и Вътрешните 

правила за работната заплата. В него са включени всички плащания по отношение на 

възнаграждения, в т.ч. ДТВ за 24 май, 15 септември и Коледа, както и еднократно плащане в 

края на годината и диференцирано заплащане на педагогическите специалисти. Във връзка с 
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издръжката на училището, в бюджета са включени дължимите плащания към доставчици на 

услуги, по договори, такси за електро енергия, газ, вода и др. Остават средства за ремонт, 

който ще се осъществи през лятото. 

Младенка Гиргинова - бюджетът е изготвен на база изразходваното през 2019 г.  

По отношение на заложените средства за ремонт - допълнително може да се обмисли 

точно какво ще се прави. Миналата година искахме да подменяме подовите настилки по 

коридорите, но се отказахме, защото имаше обжалване на обществената поръчка и се уточни, 

че това, което се предлага, не е добро. Затова направихме ремонт на физкултурните салони. 

Възможностите за тези средства са: подови настилки на коридорите, асфалтиране на двора, 

допълнителна площадка във вътрешния двор (евентуално външен фитнес или детска 

площадка), закупуване на мебели за 4 етаж, където учениците учат само с чинове – няма 

секции и нищо в класните стаи, закупуване на технически средства.  

 По първа точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; 

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Общественият съвет при СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница съгласува Бюджет 

2020 на училището 

 
 

По втора точка от дневния ред бе представен отчет и анализ на разходите за първо 

тримесечие на 2020 г. 

Бюджетът на училището за 2020 г. е утвърден със Заповед на кмета № РД04-189/ 

21.02.2020 г. и е в размер на 3 096 856.00 лева  формиран, както следва: 

 3 094 599.00 лева са средствата по ЕРС; 

 2 257.00 лева  преходен остатък; 

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие на 2020 година 

плана е 882 746.90 лева. 

Планиран е както следва : 

- 75,3 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения ; 

-  23,8  % за издръжка на училището;  

-  0,9  % за стипендии; 

Към 31.03.2020 година бюджетът на училището не е коригиран и към същата дата 

училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици. 

Към  31.03.2020 г. от планирани 882 746,90 лв. са изразходвани  618 377,17 лв. 

 или  имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 264 369,73 лв. 
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 В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 76,8 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 21,9 %, за стипендии – 1,3 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на 

2020 годината са : 

-  325 716,87 лв. за заплати ; 

-  44 500,00 лв. за представително облекло; 

-  22 819,35 лв. за обезщетения при пенсиониране; 

-  82 137,74 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 475 173,96 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2020 г. са 

135 363,21лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 7 893,72 лв. или 5,8 % ; 

- За работно облекло – 9500.00 лв. или 7,0 % ; 

- За учебни и научно изсл. разходи, училищна документация и медикаменти – 

745,21 лв. или 0,6 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 7 236,00 лв. или 5,4 %; 

- За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 18 302,94 лв. или 13,5 %; 

- За материали / канцеларски, почистващи и др./- 8 760,05 лв. или 6,5 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  23 545,66 лв. или 17,4 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 811,22 лв. за вода ; 

• 15 505,64 лв. за газ за отопление; 

• 4 806,48 лв. за ток; 

• 2 422,32 лв. за гориво за уч. автобуси; 

- Разходи за външни услуги 12 677,65 лв. или 9,4 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 1 477,80 лв. или 1,0 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците и пътни на учениците от 8-12 клас 

18 358,68 лв. или 13,6 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 684,74 лв. или 0,5 % ; 

- За командировки в страната– 1 185,00 лв. или 0,9 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 14 000,00 лв. или 10,3 %; 

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 10 995,76 

лв. или 8,1 %; 

Разходи за стипендии – 7 840,00 лв. или 1,3 % от общия разход; 



4 

 

Г-жа Гиргинова е изготвила отчета и в табличен вид, с който са запознати членовете 

на обществения съвет.  

Допълнително уточнение: 

Остатъкът от средства от първото тримесечие са предвидени за възнаграждения за м. 

март (изплатени на 1 април); за периода януари – март – за възнаграждения на 

ръководителите на клубове по занимания по интереси по Наредбата за приобщаващата 

образование; по НП „Олимпиади и състезания“; сметки за м. март като електроенергия, газ, 

вода, телефони, гориво за училищните автобуси, наем за паркинг, пътни разходи на 

учителите и учениците, както и по договори и др. средства, вече изразходвани. 

По втора точка от дневния ред с гласували „ЗА“ - 7;  „Въздържали се“ – няма, 

„Против“ – няма Общественият съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

Общественият съвет при СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница съгласува отчета за 

разходването на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. на училището. 

 

Настоящият протокол е изпратен по електронната поща на всички членове на 

Обществения съвет за запознаване. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 

 


