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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. № 0911 

Дупница, 12.01.2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

Дупница, 12.01.2022 г. 

 

Днес, 12 януари 2022 г. се проведе заседание на Обществен съвет в СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, град Дупница. 

Присъстват  6 от общо 7 членове. Отсъства Деница Гълъбова.   

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Отчет на Бюджет 2021 на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница  

Докладва: директор, счетоводител 

2. Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година 

Докладва: директор 

3. Съгласуване на учебен план на паралелки в VІІІ клас, които ще се приемат за учебната 

2022/2023 година  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

Докладва: директор 

 

 

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

счетоводител, която представи отчет и анализ на бюджет 2021 на училището. 

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

27.01.2021 г. и е в размер на 3 560 749.00 лева  формиран, както следва: 
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 3 504 372.00 лева са средствата по ЕРС; 

 56 377.00 лева  преходен остатък; 

Бюджетът е планиран е както следва : 

- 85,2 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения, 14 % за издръжка на училището, 0,6 % за 

стипендии, 0,2 % наличност по проекти. 

Към 31.12.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици.  

Към 31.12.2021 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със  

сумата от 355 354.56 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 2500.0лв.; 

✓ 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 на 2021 г. със 

сумата от 4 866.20лв. в § 10-20; 

✓ 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 111 093.00 

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 в § 01-00-1140.00 лв.,§ 02-00-250.00 лв.,§ 10-15-1610.00 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; 

✓ По НП „Олимпиади и състезания“ сумата от 1 300.00лв. разпределени съответно в § 

02-00 -1000.00 лв. и в § 10-15 -300.00 лв.; 

✓ По НП „Изучаване и съхраняване на традициите“ 2860.00 лв. в § 10-15; 

✓ По НП „Иновации в действие“ сумата от 2600.00 лв. в § 10-20; 
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✓ По НП „ИКТ“ и „Електронен дневник“ сумата от 1 960.00 лв. в § 10-20; 

✓ По НП „Без свободен час“ Модул 1- 8 474.00 лв. в § 01-00 и по Модул 3- 5 102.00 лв. в 

§ 01-00; 

✓ За диференцираното заплащане на директора сумата от 2 224.03 лв. в включени 

осигуровки от работодател в съответните параграфи; 

✓ Субсидия от МОН за спрени детски надбавки от АСП сумата от 80.00 лв.; 

✓ По ПМС 371/04.11.2021г. за превенция срещу Ковид сумата от 15 945.00 лв. в § 10-15; 

Към  31.12.2021 г. от планирани 3 918 620.27 лв. са изразходвани  3 910 886.87 лв. 

 или  имаме преходен остатък в размер на 7 733,40 лв., формиран от : 

➢ Средства по НП „Олимпиади и състезания“- 730.42 лв. 

➢ Средства по НП „Изучаване и съхраняване на традициите“ -2860.00 лв. 

➢ Средства по НП „Иновации в действие“ - 2600.00 лв. 

➢ Средства за пътните разходи на педагогическия персонал- 1542.98 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 2021 година са : 

-  2 456 200.24 лв. за заплати, диференцирано заплащане и ДТВ ; 

-  62 640.48 лв. за представително облекло и СБКО; 

- 7 950.60 лв. за възнаграждения по гр.договори с националната комисията за 

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

- 111 093.00 лв. за обезщетения; 

-  552 832.53 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 3 190 716.85 лв. 

Разходите за издръжка на училището за 2021 г. са 684 558.52 лв.  

Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 32 357.91 лв. или 4,7 % ; 

- За работно облекло – 10 450.00 лв. или 1,5 % ; 

- За Учебни и научно изследователски разходи, училищна документация- 1 040.36 

лв. или 0,1%; 

- За медикаменти и тестове за Ковид за персонала – 3 639.58 лв. или 0,5 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 17 693.57 лв. или 2,6 %; 

- За учебници – 50 061.09 лв. или 7,5 %; 

- За материали (канцеларски материали, почистващи препарати, за награди за 

Националната олимпиада по руски език, за лаптопи по ПМС, за материали по Занимания по 
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интереси, за материали за автобусите, за мебели по МТБ, за спортни материали по програма 

„Спорт“ ,за канцеларски за материали по НП “Олимпиади“  и др.) - 161 260.45 лв. или 23,6%;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  66 242.46 лв. или  9,7 % от разхода за издръжка;   

от тях: 

• 2 604.68 лв. за вода ; 

• 42 761.04 лв. за газ за отопление; 

• 18 887.54 лв. за ток; 

• 2 989.20 лв. за гориво за училищните автобуси; 

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

олимпиада по Руски език, по НП „Отново заедно“) – 71 882.36 лв. или 10,5 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 4 254.70 лв. или 0,62 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците – 62 268.61 лв. или 9,1 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 4 883.42 лв. или 0,71 % ; 

- За командировки в страната (вкл. за националната комисия за олимпиада по руски 

език) – 3 511.55 лв. или 0,51 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 29 000.00 лв. или 4,22 %; 

- За текущ ремонт – 145 507.16 лв. или 21,3 %; 

- За разходи за застраховки – 7 971.67 лв. или 1,2 %; 

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 10 928.78 

лв. или 1,6 %; 

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

0,04%; 

Разходи за стипендии – 35 611.50 лв. или 0,9 % от общия разход; 

За 2021 г. сме изплатили 12 работни заплати с осигуровките, трите допълнителни 

трудови възнаграждения и еднократно такова в края на годината. Направили сме ремонт на 

двора – асфалтиране на спортните площадки и сме закупили мебели за някои от класните 

стаи. Нямаме неразплатени и просрочени задължения. Остатъкът от 7733,40 лв. са от 

проекти, чието изпълнение продължава през учебната година. 

Думата бе дадена за изказвания: 

Десислава Мирчева – приемам представения отчет. Изразявам безпокойство по 

отношение на увеличените разходи за отопление поради повишените цени. Доволна съм, че 

сте се справили успешно с бюджета за 2021 г. 
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По първа точка от дневния ред с гласували „ЗА“ - 6;  „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 2021 г. на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница 

2. Преходният остатък да се изразходва по предназначение – за обслужване на проекти и 

национални програми 

 

По втора точка от дневния ред – Съгласуване на предложение за държавен план-

прием за учебната 2022/2023 година – г-жа Инкьова запозна присъстващите с решението на 

заседанието на ПС, проведено на 11.01.2022 г., а именно: да заявим по традиция две 

паралелки с Профил „Чужди езици“. 

Факт е, че откакто училището ни е Средно езиково, учениците с амбиции да изучават 

два или повече чужди езици, остават в града ни.  

Паралелката с интензивно изучаване на испански език е единствената в областта, 

училището ни е част от междуправителствено споразумение. Голяма част от учениците ни 

изучават и двата езика. Интересът към испански език е разбираем, тъй като е на ІІ-ро място в 

света по говоримост.  

За паралелката с интензивно изучаване на английски език и испански език има най-

много желаещи. Анкетата сочи, че за нея за заявили желание най-много ученици. 

Имаме достатъчен брой учители, в т.ч. и предметници на двата езика. Учениците 

постигат много успехи в областта на изучаваните чужди езици.  

Предвид горепосоченото предложението на ръководството на училището е да 

предложим две паралелки за учебната 2022/2023 година, имайки предвид броя на учениците 

и предложението на МОН за целевите стойности на професионални и профилирани 

паралелки на ниво област. 

Думата бе дадена за изказвания: 

Присъстващите подкрепят решението на ПС. 

 По втора точка от дневния ред с гласували „за“ – 6; „Против“ – няма; „Въздържали се“ 

– няма бе прието следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 2 

1. Обществения съвет съгласува предложението на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница да заяви 2 (две) паралелки) с прием след завършено основно образование за 

учебната 2022/2023 година 

2. Общественият съвет съгласува предложението на училището за вида на паралелките, а 

именно: Профил „Чужди езици“: 

• Профил „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – ИСПАНСКИ с АНГЛИЙСКИ език – дневна 

форма на обучение, 5-годишен срок на обучение – 26 ученици 

• Профил „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – АНГЛИЙСКИ с ИСПАНСКИ език – дневна 

форма на обучение, 5-годишен срок на обучение – 26 ученици 

 

 

По трета точка от дневния ред – Съгласуване на учебен план на паралелки в VІІІ клас, 

които ще се приемат за учебната 2022/2023 година  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница – г-жа Инкьова запозна присъстващите с приетите учебни планове на паралелките и 

разпределение на часовете от Раздел Б на учебния план. 

Думата бе дадена за изказвания:  

Присъстващите изказаха мнение, че предметите от Раздел Б и В на учебния план са 

подходящи. 

 По трета точка от дневния ред с гласували „за“ – 6; „Против“ – няма; „Въздържали се“ 

– няма бе прието следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

Общественият съвет съгласува учебните планове на паралелките за учебната 2022/2023 

година, както следва: 

1. Часовете от Раздел Б – избираеми учебни предмети да бъдат разпределени за 

двете паралелки с профил „Чужди езици“, както следва: 

а. Български език и литература – 1/36 ч. 

б. Математика – 1/36 ч. 

2. Часовете от раздел В – факултативни учебни часове – за всички учебни 

планове - да бъдат разпределени, както следва (при изявено желание и финансова 

възможност на училището): 

а. Чужд език (съответно английски и испански) – 2/72 ч. 

б. Информационни технологии – 1/36 ч. 

в. Физическо възпитание и спорт /Музика /Изобразително изкуство – по избор - 

1/36 ч.  
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3. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности да бъде  

волейбол - съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 

за учебния план, Заповед № № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

 Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 


