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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. № 3673 

Дупница, 07.07.2020 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 6 

Дупница, 07.07.2020 г. 

 

Днес, 07.07.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 0776/24.06.2020 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. Отчет на бюджет 2020 за шестмесечието 

Докладва: главен счетоводител 

2. Съгласуване на учебни планове за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11-12 клас 

Докладва: В. Инкьова 

3. Съгласуване на Отчет по Плана за действие на мерките по Стратегията за развитие на 

СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница  за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 

2019/2020 година 

Докладва: В. Инкьова 

По първа точка от дневния ред бе представен отчет на бюджета на училището за 

шестмесечието на 2020 г. Същият е изготвен от Младенка Гиргинова – главен счетоводител.  

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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Бюджетът на училището за 2020 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № 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 шестмесечие на 2020 година 

плана е 1 753 063,49 лева. 

Планиран е както следва : 

- 74 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения ; 

-  25,1  % за издръжка на училището;  

-  0,9  % за стипендии; 

Към 30.06.2020 година бюджетът на училището е коригиран със Заповед на директора 

за увеличение приходната част на бюджета със сумата от 112 076,32 лв. 

Към същата дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

Към  30.06.2020г. от планирани 1 753 063,49 лв. са изразходвани  1 317 886,34 или 

имаме превишение на приходите спрямо разходите със 435 177,15 лв. 

 В отчета за първо шестмесечие разходите за заплати и осигуровки са 84,5 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 14,3 %, за стипендии – 1,2 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 

2020 годината са : 

-  807 051,49 лв. за заплати ; 

- 37 713,12 лв. за ДТВ; 

-  44 500,00 лв. за представително облекло; 

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

- 1 619,43 лв. за възнаграждения по извън трудови правоотношения по НП 

„Олимпиади и състезания“ и по Занимания по интереси 

-  200 929,93 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 1 114 093,32 лв. 

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

188 539,02 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 7 893,72 лв. или 4,2 % ; 

- За работно облекло – 9500.00 лв. или 5,0 % ; 
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- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация и медикаменти – 

1 096,26 лв. или 0,6 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 8 618,00 лв. или 4,6 %; 

- За учебници– 24 922,84 лв. или 13,1 %; 

- За материали / канцеларски, почистващи и др.,включително материали за 

Олимпиадата по немски език, по НП „Олимпиади и състезания“ и по занимания по 

интереси /- 12 546,70 лв.или 6,6 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  27 963,44 лв. или 14,8 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 1 342,00 лв. за вода ; 

• 16 374,83 лв. за газ за отопление; 

• 7 178,04 лв. за ток; 

• 3 068,57 лв. за гориво за уч. автобуси; 

- Разходи за външни услуги 18 077,49 лв. или 9,9 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 059,60 лв. или 1,6 %; 

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

20 746,08 лв. или 11 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 044,74 лв. или 0,5 % ; 

- За командировки в страната– 1 547,00 лв. или 0,8 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 17 648,00 лв. или 9,4 %; 

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ и Платени 

данъци, такси, административни санкции - 11 095,76 лв. или 5,9 %; 

- Разходи за застраховки – 999,89 лв. или 0,5 %; 

- За текущ ремонт – 21 779,50 лв. или 11,5 %; 

Разходи за стипендии – 15 254,00 лв. или 8 % от общия разход; 

 

Г-жа Гиргинова обърна внимание на това, че са платени всички допълнителни 

възнаграждения: лекторски часове, класно ръководство, работа с деца със СОП, ДТВ за 24 

май, в т.ч. и на квесторите на ДЗИ и НВО. В момента се извършва ремонт на двора по 

отношение на асфалтиране на площите, които не бяха асфалтирани и се предвижда да се 

направи площадка по БДП. Предстои ремонт на вътрешния двор – външен фитнес и 

озеленяване; смяна на дограма на трите стаи на 4-тия етаж, както и подновяване на мебели на 

четвъртия етаж.  
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 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 отчета на 

бюджета за първото шестмесечие 

 
 

По втора точка от дневния ред бяха представени проекти на учебните планове за 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10 и 11-12 клас. Учебните планове са приети на заседание на ПС, проведено на 

14.05.2020 г. (Протокол № 8) като предварително Методическите обединения на свои 

заседания са обсъдили учебните планове за съответните класове, спазвайки изискванията на 

Приложение № 1 и Приложение № 2 на Наредба 4 за учебния план. Всеки от учебните 

планове бе разгледан и гласуван поотделно. 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за втори клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 1/32 ч. по БЕЛ 

✓ 1/32 ч. по математика 

✓ 1/32 ч. на чужд език (английски, испански, руски - който изучават в 1 клас) 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: минибаскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за трети клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 1/32 ч. по БЕЛ 

✓ 1/32 ч. по математика 

✓ 0,5/16 ч. на чужд език (английски, испански, руски който изучават във 2 клас) 
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2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: минибаскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за четвърти клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 1/34 ч. по БЕЛ 

✓ 1/34 ч. по математика 

✓ 0,5/17 ч. на чужд език (английски, немски, испански, руски който изучават в 3 

клас) 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: минибаскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за пети клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 2,5/80 ч. – чужд език: английски, испански, немски, руски – по избор; неизучаван в 

1- 4 клас (за 5 а, б,в клас – английски език; за 5 г,д клас – испански, руски, немски 

език – по избор) 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: баскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 
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1. Общественият съвет съгласува учебен план за шести клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 2,5/80 ч. – чужд език: английски език – за 6 а,б клас; испански, немски, руски – по 

избор – за 6 в,г,д клас, изучаван в 5 клас 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: баскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за седми клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ 2/72 ч. – чужд език: испански, немски, руски (по избор, изучаван в 5 и 6 клас) 

✓ 1/36 ч. – Български език и литература 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: волейбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

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

няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за девети клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се разпределят, 

както следва:  

✓ 1,5/54 ч. – чужд език, изучаван интензивно в осми клас: английски/испански 

2. ПС приема разпределение на часовете от раздел В (факултативни учебни часове), както 

следва, в случай, че има подадени заявления: 

а) български език и литература – 1/36 ч.  

3. Изучаване на предмети на чужд език: 

✓ За 9 а – на английски език: история и цивилизации; география и икономика 
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✓ За 9 б – на испански език - история и цивилизации; география и икономика; химия 

и опазване на околната среда; физика и астрономия; биология и здравно 

образование 

4. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: волейбол 

 

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

няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за десети клас на учебната 2020/2021 

година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

✓ Чужд език – АЕ (10 а)/ ИспЕ (10 б) – 108/3 ч. 

✓ Чужд език – ИспЕ (10 а)/ АЕ (10 б) – 36/1 ч. 

✓ Математика – 36/1 ч. 

✓ Информационни технологии – 18/0,5 ч. 

2. ПС приема разпределение на часовете от раздел В (факултативни учебни часове), както 

следва: 

✓ Български език и литература – 1/36 

3. Изучаване на предмети на чужд език: 

✓ За 10 а – на английски език: история и цивилизации; география и икономика 

✓ За 10 б – на испански език - история и цивилизации; география и икономика; 

химия и опазване на околната среда; физика и астрономия; биология и здравно 

образование 

4. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: волейбол 

 

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

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 10 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за втори гимназиален етап (11-12 клас) 

на учебната 2020/2021 година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми 

учебни часове) да се разпределят, както следва:  

Раздел Б 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: 
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         11 клас  12 клас 

А. Чужд език – английски/испански език   216   186 

1. Задължителни модули:     144   124 

1.1. Модул „Устно обуване“    36   31 

1.2. Модул „Писмено общуване“    36   31 

1.3. Модул „Език чрез литература“   36   31 

1.4. Модул „Култура и междукултурно общуване 36   31 

2. Избираеми модули:      72   62 

2.1 Превод и кореспонденция     72   62 

Б. Чужд език – испански/английски език:   170   155 

1. Задължителни модули:      144   124 

 1.1. Модул „Устно общуване“    72   31 

 1.2. Модул „Писмено общуване“    72   31 

 1.3. Модул „Език и култура“    -   31 

 1.4. Модул „Езикови практики“    -   31 

2. Избираем модул       36   31 

 2.1. Кореспонденция     36   31 

В. (по избор)        180   155 

География и икономика 

История и цивилизации 

Биология и здравно образование  

I. География и икономика 

1. Задължителни модули       144   124 

1.1. Модул „Природноресурсен потенциал.  

Устойчиво развитие“     36   - 

1.2.  Модул „Геополитическа и обществена култура“ 36   - 

1.3.  Модул „Съвременно икономическо развитие“  36   - 

1.4.  Модул „Европа, Азия и България“   36   - 

1.5.  Модул „България и регионална политика“  -   62 

1.6.  Модул „Географска и икономическа информация“ -   62 

2. Избираем модул:       36   31 

2.1.  География на континентите    36   - 

2.2. Геополитика и геостратегия    -   31 

II. История и цивилизация 

1. Задължителни модули      144   124 
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1.1.  Модул „Власт и институции“    72   31 

1.2.  Модул „Култура и духовност“    36   31 

1.3.  Модул Човек и общество“     36   62 

2. Избираем модул:       36   31 

2.1.  Историческо творческо писане (създаване на 

оригинални аргументативни текстове на историческа 

тематика)         36   31 

III. Биология и здравно образование 

1. Задължителни модули      144   124 

1.1.  Клетката – елементарна биологична система  72   - 

1.2.  Многоклетъчна организация на биологичните  

Системи        72   - 

1.3.  Биосфера – структура и процеси    -   62 

1.4.  Еволюция на биологичните системи   -   62 

2. Избираем модул:       36   31 

2.1.  Наследственост и изменчивост    36   31 

 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА     144   124 

1. Български език и литература     72   62 

2. Информационни технологии     72   62 

 

Раздел В - ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Чужд език- руски език / немски език (по избор)    72   62 

 

2.Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове 

спорт: волейбол 

 

По трета точка от дневния ред – г-жа Инкьова представи на членовете на Обществения 

съвет Отчета по Плана за действие на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. 

Паисий Хилендарски”, град Дупница  за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година. 

Тя обясни, че ежегодно отчетът се допълва за следващата година. Сега изтича 

четиригодишният срок на приетата Стратегия и предстои приемане на нова Стратегия за 

развитие на училището от следващата учебна година. Същата ще се обсъжда през м. 

септември 2020 г. По отношение на отчета – много дейности са извършени, за да се издигне 

училището като предпочитано в града ни. 
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Изпратените становища по електронната поща са: 

 

Мария Манева - след преглед на изпратената документация от ваша страна 

декларирам, че нямам забележки от така представените материали. Предлагам за приемане.  

Десислава Мирчева - запознах се с всички изпратени материали, становището ми е 

положително, нямам въпроси и забележки по тях.   

Мария Коларова  - запознах се с материалите, нямам въпроси и възражения, приемам 

Отчета по изпълнение на мерките!   

Деница Гълъбова - запознах се с всички изпратени материали, становището ми е 

положително, нямам въпроси и забележки по тях.   

Илияна Вакъвчиева - запознах се с всички изпратени материали, становището ми е 

положително, нямам въпроси и забележки по тях.   

Ценка Стоянова - запознах се с всички изпратени материали, становището ми е 

положително, нямам въпроси и забележки по тях.   

 
 

 

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

– няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

1. Общественият съвет съгласува Отчета по Плана за действие на мерките по 

Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница  за 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година. 

 

Настоящият протокол е изпратен по електронната поща на всички членове на 

Обществения съвет за запознаване. 

 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  


