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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. № 0240 

Дупница, 11.10.2021 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

Дупница, 08.10.2021 г. 

 

Днес, 8 октомври 2021 г. се проведе заседание на Обществен съвет в СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски”, град Дупница. 

Участват  7 от общо 7 членове.  Мария Манева бе заменена от резервния член Олга 

Чорбаджийска поради напускане на децата й от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница. 

На заседанието присъства директорът на училището Виолета Инкьова и главният 

счетоводител Младенка Гиргинова. 

Всички материали за заседанието бяха изпратени предварително на членовете на 

Обществения съвет на електронните пощи. 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Приемане на отчет на бюджета за деветмесечието на 2021 г. 

Докладва: Младенка Гиргинова, гл. счетоводител 

2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 година 

Докладва: Евгения Гергова 

3. Отчет на Плана за действие на Мерките по Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. 

Паисий Хилендарски”, град Дупница за учебната 2020/2021 година 

Докладва: Виолета Инкьова, директор 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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4. Съгласуване на Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 

2021/2022 година 

Докладва: Виолета Инкьова, директор 

5. Съгласуване на Етичен кодекс на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

Докладва: Виолета Инкьова, директор 

6. Вземане на решение за участие на училището в НП „Иновации в действие“ 

Докладва: Виолета Инкьова 

 

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на Младенка Гиргинова – главен 

счетоводител, която представи отчет и анализ на разходите за деветмесечието на 2021 г. 

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; 

Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за деветмесечието на 2021 година 

плана е 2 891 662,25 лева. 

Планиран е както следва : 

- 77,3% за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения ; 

-  21,9 % за издръжка на училището;  

-  0,8 % за стипендии; 

Към 30.09.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици.  

Към 30.09.2021 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със  

сумата от 222 056,13 лв., формирана от следните целеви средства: 

✓ За компенсиране на транспортните разходи за организиран превоз на учениците и 

за възстановяване на част от пътните разходи на учениците от 8-12 клас със сумата 

от 83 542,40 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- 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; 
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✓ За компенсиране на разходите за учебници и учебни помагала  45 038.93 лв. в § 10-

14 ; 

✓ По НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ сумата от 21 225.00 

лв. в § 02-08 ; 

✓ По програма “Спорт за всички“ със сумата от 5 009.00 лв. в § 10-15; 

✓ По НП “Отново заедно“ със сумата от 33 000.00лв. в § 10-20; 

✓ По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ със сумата от 13 520.00 

лв. в § 10-30; 

✓ По НП „Участвай и променяй родителя“ със сумата от 3000.00 лв. разпределени 

съответно:  

§ 01-00-1140 лв.,§ 02-00-250 лв.,§ 10-15-1610 лв.; 

✓ За награди на ученици от Национален конкурс „Места и памет“-300.00 лв. в § 10-

98; 

✓ За възнаграждения по граждански договори за Националното състезание 

„Лаборатория за изкуство“ със сумата от 84.00 лв. в съответните параграфи; 

Към  30.09.2021 г. от планирани 2 891 662,25 лв. са изразходвани  2 630 985,03 лв. 

 или  имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 260 677,22 лв. 

 В отчета за деветмесечието разходите за заплати и осигуровки са 77,2 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 21,9 %, за стипендии – 0.9 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за деветмесечието на 2021 

година са : 

-  1 599 599,72 лв. за заплати, диференцирано заплащане и ДТВ ; 

-  47 632,68 лв. за представително облекло; 

- 6 602,57 лв. за възнаграждения по гр.договори с националната комисията за 

олимпиадата по руски език, по НП “Олимпиади и състезания“ по Занимания по интереси; 

-  337 822,98 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 2 032 157,36 лв. 

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2021 г. са 575 844,67 

лв.  

Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 32 357,91 лв. или 5,6 % ; 

- За работно облекло – 10 450,00 лв. или 1,8 % ; 

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

1 274,33 лв. или 0,2 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 13 738,42 лв. или 2,4 %; 
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- За учебници – 50 018,03 лв. или 8,7 %; 

- 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, за мебели по МТБ, за спортни материали по програма 

„Спорт“ и др. /- 132 596,38 лв. или 23 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  34 217,52 лв. или 5,9 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 1 887,84 лв. за вода ; 

• 20 242.04 лв. за газ за отопление; 

• 10 06513 лв. за ток; 

• 2 022,51 лв. за гориво за уч. автобуси; 

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

олимпиада по Руски език, по НП „Отново заедно“ / – 60 747,16 лв. или 10,5 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 2 789,00 лв. или 0,5 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците – 41 430,24 лв. или 7,2 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 2 685,75 лв. или 0,5 % ; 

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

руски език/– 3 127,95 лв. или 0,5 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 29 000.00 лв. или 5 %; 

- За текущ ремонт – 145 507,16 лв. или 25,4 %; 

- За разходи за застраховки – 4 676,04 лв. или 0,8 %; 

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

10 928.78 лв. или 1.9 %; 

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

0,1 %; 

Разходи за стипендии – 22 983.00 лв. или 0,9 % от общия разход; 

 

Госпожа Гиргинова обърна внимание, че средствата, които са дадени като минус са 

за обезщетения на пенсионирани учители  и непедагогически персонал, които се очакват 

по Национална програма до края на годината. Редовно получаваме субсудия. Нямаме 

неразплатени задължения. Всички плащания са извършени.  

Думата бе дадена за изказвания. 

  Олга Чорбаджийска - подкрепям приемането на отчет, относно бюджета за 

деветмесечието на 2021 г. 
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Присъстващите подкрепиха отчета на бюджета и изказаха надежда, че ще се 

справим до края на годината. 

 

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

„Против“ – няма общото събрание взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

1. Общественият съвет съгласува отчета на бюджета за деветмесечието за 2021 

г. на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

По втора точка от дневния ред – Отчет за работата на Обществения съвет за 

учебната 2020/2021 година – думата взе Евгения Гергова, председател. 

През учебната 2020/2021 година Общественият съвет при СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница проведе 5 (пет заседания). 

 Съгласувани бяха отчетите за разходването на бюджета за 2020 г. през м. януари, за 

първото и второто тримесечие на 2021 г. съответно през м. април и юли 2021 г. 

 Съгласуван бе бюджета на училището за 2021 година. 

 На първото заседание за учебната 2020/2021 година бе направен отчет за работата 

на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година. 

 На заседанието през м. януари 2021 г. бе съгласувано предложението за държавен 

план-прием за учебната 2021/2022 година и учебните планове на паралелки в VІІІ клас, 

които ще се приемат за учебната 2021/2022 година  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, 

град Дупница. 

На 19 март 2021 г. Общественият съвет съгласува предложението за учебници за 

Подготвителна група, I клас, III и VII клас  за учебната 2021/2022 година; съгласува 

училищния план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година и учебния план за 

учениците, които през учебната 2021/2022 година ще бъдат в първи клас. На същото 

заседание членовете на Обществения съвет се запознаха с предложението на 

Педагогическия съвет и съгласува списъка за учебници за Подготвителна група, I клас, III 

и VII клас  за учебната 2021/2022 година. 

На заседанието през април 2021 г. Обществения съвет съгласува училищен учебен 

план за учебната 2021/2022 година за ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ, VII, VIII, ІХ, X, XI и XII клас. 

На заседанията присъстват всички членове на Обществения съвет и работят 

отговорно, като изказват своите становища и дават предложения за подобряване на 

работата в училището. 
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Поканата се изпраща в изискуемия срок на електронната поща на членовете. Към 

нея се прибавят документите за обсъждане. Поканата за заседанията, както и протоколите 

от проведените заседания се публикуват на електронната страница на училището. 

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

задълженията си в съответствие с чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

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

„Против“ – няма общото събрание взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

1. Общественият съвет приема отчета за работата на Обществения съвет за учебната 

2020/2021 година 

 

 По трета точка от дневния ред – Отчет на Плана за действие на Мерките по 

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

2020/2021 година – думата взе В. Инкьова, която запозна присъстващите с Отчета, който е 

приет на заседание на ПС. Всички дейности, заложени в Стратегията на училището са по 

план и се изпълняват. 

 Присъстващите изказаха положително отношение към дейностите по Плана. 

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

„Против“ – няма общото събрание взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

1. Общественият съвет приема отчета на Плана за действие на Мерките по 

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

учебната 2020/2021 година 

 

  По четвърта точка от дневния ред - Съгласуване на Мерки за повишаване 

качеството на образованието за учебната 2021/2022 година – В. Инкьова запозна 

присъстващите с предприетите мерки за повишаване качеството на образованието, като 

обърна специално внимание на раздела за работа с родители. Тя изтъкна, че очаква 

съдействие от Обществения съвет и родителите за изпълнение на заложените дейности. 

  Присъстващите единодушно подкрепиха Мерките и се премина към гласуване. 
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По четвърта точка от дневния ред с гласували „ЗА“ - 7;  „Въздържали се“ – няма, 

„Против“ – няма общото събрание взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

1. Общественият съвет съгласува Мерки за повишаване качеството на образованието 

за учебната 2021/2022 година 

 

  По пета точка от дневния ред - Съгласуване на Етичен кодекс на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница – В. Инкьова запозна присъстващите с Етичния кодекс, 

който е приет на заседание на ПС. 

  Изказвания не последваха и се премина към гласуване. 

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

„Против“ – няма общото събрание взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

1. Общественият съвет съгласува Етичен кодекс на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, 

град Дупница 

 

По шеста точка от дневния ред - Вземане на решение за участие на училището в 

НП „Иновации в действие“ – г-жа Инкьова обясни, че училището желае да се включи в 

НП „Иновации в действие“ като неиновативно. В плановете на методическите обединения 

са включени бинарни уроци като открити уроци и искаме да използваме тази иновации, за 

да се свържем с иновативно училище, което работи по този въпрос. Платформата на 

проекта е отворена и срокът е до 22 октомври за включване. Тъй като има ограничение на 

броя на училищата, желаем да се вземе по-скоро решение, за да можем да участваме в тази 

Национална програма. Колегите вече имат опит в бинарните уроци, но не е достатъчен и 

смятаме, че би било полезно за колегите да посетят училище, което има традиция в тази 

област. 

Думата бе дадена за изказвания. Изказаха се положителни становища за участие на 

училището в Националната програма. 

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

„Против“ – няма общото събрание взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 6 

1. Общественият съвет дава съгласието си СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница да участва в НП „Иновации в действие“ 

 

 

 Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 


