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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. № 4795 

Дупница, 06.07.2021 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 

Дупница, 06.07.2021 г. 

 

Днес, 06.07.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 0904/21.06.2021 г. На 

заседанието присъстват всички 7 членове.  

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Отчет на бюджета за първо шестмесечие на 2021 г. 

Докладва: Мл. Гиргинова, главен счетоводител 

 

 

Заседанието се ръководи от председателя г-жа Евгения Гергова. 

 На заседанието присъстваха директорът Виолета Инкьова и главният счетоводител 

Младенка Гиргинова.  

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Младенка Гиргинова – 

главен счетоводител, която запозна присъстващите с отчета на бюджета за първото 

шестмесечие, а именно: 

Бюджетът на училището за 2021 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № РД04-88 / 

27.01.2021 г. и е в размер на 3 561 539.00 лева  формиран, както следва: 

 3 505 162.00 лева са средствата по ЕРС; 

 56 377.00 лева  преходен остатък; 
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Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за първото шестмесечие на 2021 

година плана е 2 082 424.75 лева. 

Планиран е както следва : 

- 76,6 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения ; 

-  22,4  % за издръжка на училището;  

-  1  % за стипендии; 

Към 30.06.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици.  

Към 30.06.2021 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със  

сумата от 112 175.63 лв., формирана от следните целеви средства: 

✓ За компенсиране на транспортните разходи на учениците със сумата от 49 799.90 

лв. в § 10-20; 

✓ За закупуването на материали по НП „Подпомагане на Общините за реализиране на 

дейности за образователна десегрегация“ към ЦОИДУЕМ в § 10-15 със сумата от 810.00 

лв.; 

✓ За провеждането на Областния и Националния кръг на олимпиадата по Руски език със 

сумата от 12 856.00 лв. в съответните параграфи; 

✓ За компенсиране на пътните разходи на педагогическия персонал за първото 

шестмесечие на 2021 г. със сумата от 3 670.80 лв. в § 10-20; 

✓ За компенсиране на разходите за учебници и учебни помагала  45 038.93 лв. в § 10-

14 ; 

Към  30.06.2021 г. от планирани 2 082424.75 лв. са изразходвани  1 488 372.05 лв. 

 или  имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 594 352.70 лв. 

 В отчета за първо шестмесечие разходите за заплати и осигуровки са 83,7 % от 

общия разход, за издръжка на училището – 14.9 %, за стипендии – 1.4 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 

2021 годината са: 

-  975 781.00 лв. за заплати и ДТВ ; 

-  47 850,00 лв. за представително облекло; 

- 5 251.96 лв. за възнаграждения по граждански договори с националната 

комисията за олимпиадата по руски език, по НП „Олимпиади и състезания“, по Занимания 

по интереси; 

-  218 017.33 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 1 246 900.29 лв. 
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Разходите за издръжка на училището за първото шестмесечие на 2021 г. са 

221 372.26 лв. Тези разходи, приравнени към 100 % са, както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 12 493.01 лв. или 5,6 % ; 

- За работно облекло – 10 450.00 лв. или 4,7 % ; 

- За Учебни и научно-изследователски разходи, училищна документация и 

медикаменти – 633.67 лв. или 0,3 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 10 714.42 лв. или 4,8 %; 

- За учебници – 24 317.53 лв. или 11,3 %; 

- За материали /канцеларски, почистващи, за награди за Националната олимпиада 

по руски език, за лаптопи по ПМС, за материали по Занимания по интереси, за 

материали за автобусите и др. / - 47 647.31 лв. или 21,5 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  29 481.72 лв. или 13.3 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 1 095.77 лв. за вода; 

• 20 242.04 лв. за газ за отопление; 

• 6 659.56 лв. за ток; 

• 1 484,35 лв. за гориво за училищните автобуси; 

- Разходи за външни услуги /вкл. за Занимания по интереси и за Националната 

олимпиада по Руски език / – 13 048.50 лв. или 5,9 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 1 426.40 лв. или 0,6 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците - 26 353.83 лв. или 11,9 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 661.55 лв. или 0,8 % ; 

- За командировки в страната /вкл. на националната комисия за олимпиадата по 

руски език/ – 2 671.75 лв. или 1,2 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 29 000.00 лв. или 13,1 %; 

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

10 928.78 лв. или 4.9 %; 

- За награди на ученици от Национален конкурс „Места и памет“ - 300.00 лв. или 

0,1 %; 

Разходи за стипендии – 20 099.50 лв. или 1,3 % от общия разход; 
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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 

Бюджет 2021 на училището 

 

 По втора точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Младенка Гиргинова, 

която представи отчета на бюджет 2021  за първото тримесечие. 

Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за първото тримесечие на 2021 

година плана е 1 129 242,37 лева. Планиран е, както следва: 

- 75,9 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения ; 

-  22,3  % за издръжка на училището;  

-  1,8  % за стипендии; 

Към 31.03.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

Към  31.03.2021 г. от планирани 1 129 242,37 лв. са изразходвани  659 602,94 лв. 

 или  имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 469 639,43 лв. 

 В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 76,2 % от 

общия разход, за издръжка на училището – 20,7 %, за стипендии – 3,1 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на 2021 

годината са: 

-  370 642,26 лв. за заплати; 

-  47 850,00 лв. за представително облекло; 

- 3 297,47 лв. за възнаграждения по граждански договори с националната 

комисията за олимпиадата по руски език; 

-  80 852,11 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 502 641,84 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2021 г. са 

136 961,60 лв. Тези разходи, приравнени към 100 % са: 

- За хранене на учениците от начален етап – 4 531,63 лв. или 3,3 % ; 

- За работно облекло – 10 450.00 лв. или 7,6 % ; 

- За Учебни и научно изследователски разходи, училищна документация и 

медикаменти – 353,67 лв. или 0,3 % 
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- За квалификация на педагогическия персонал – 5 336,42 лв. или 3,9 %; 

- За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 10 121,13 лв. или 7,4 %; 

- За материали /канцеларски, почистващи препарати, за награди за Националната 

олимпиада по руски език, за лаптопи по ПМС, за материали по Занимания по 

интереси, за материали за автобусите и др. - 38 697,63 лв. или 28,2 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  19 249,49 лв. или 14,5 % от разхода за издръжка  

от тях: 

• 766,08 лв. за вода ; 

• 14 715,26 лв. за газ за отопление; 

• 3 201,70 лв. за ток; 

• 566,45 лв. за гориво за училищните автобуси; 

- Разходи за външни услуги /включително за Занимания по интереси/ – 7 526,93 

лв. или 5,5 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 159,60 лв. или 0,1 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците -14 979,62 лв. или 10,8 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 301,55 лв. или 0,8 % ; 

- За командировки в страната /включително на националната комисия за 

олимпиадата по руски език/– 1 325,15,00 лв. или 0,9 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 14 000,00 лв. или 8,7 %; 

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

10 928,78 лв. или 8 %; 

Разходи за стипендии – 19 999,50 лв. или 3,1 % от общия разход; 

  

Думата бе дадена за изказвания.  

 Деница Гълъбова – какви ремонти предстоят в училището през лятото? 

 Виолета Инкьова – обявена е обществена поръчка със събиране на оферти относно 

ремонт на коридорите – полагане на мазилка на стените и латекс. Така ще решим 

проблема с ежегодното боядисване на коридорите, които не са малко като квадратура. 

Спечелихме проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – ще 

ремонтираме трите кабинета по химия, биология и физика. Същевременно ще обновим 

някои от стаите по отношение на ученически мебели и подови настилки. 

 

 

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

се“ – няма бе прието следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

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

за първото шестмесечие на Бюджет 2021 на училището 

 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 


