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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. № 1951 

Дупница, 15.04.2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

Дупница, 15.04.2022 г. 

 

 

Днес, 15.04.2022 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 0487/12.04.2022 г. На заседанието 

присъстват 6 от 7 членове.  

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Отчет на Бюджет 2022 за първо тримесечие за периода 01.01. – 31.03.2022 г. 

   Докладва: Виолета Инкьова 

 

По първа точка от дневния ред думата взе Виолета Инкьова, която запозна 

присъстващите с отчета на бюджета на училището за първото тримесечие, а именно: 

  Към 31.03.2022 г. няма утвърден Бюджет на училището за 2022 г.  

Към 31.03.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици.  

В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 73,7 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 24,7 %, за стипендии – 1,6 % .  

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на 

2022 годината са :  

- 372 608.46 лв. за заплати ;  
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- 52 500.00 лв. за представително облекло;  

- 9.05 лв. за възнаграждения по граждански .договор с проверител ;  

- 82 964.74 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;  

Или общо това са 508 082.25 лв.  

Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2022 г. са 170 

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

- За хранене на учениците от начален етап – 13 848.49 лв. или 8,1 % ;  

- За работно облекло – 12 000.00 лв. или 7 % ;  

- За медикаменти / тестове за персонала/- 2300.00 лв. или 1,3 %;  

- За квалификация на педагогическия персонал – 11 178.15 лв. или 6,6 %;  

- За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 6 534.00 лв. или 3,8 %;  

- За материали / канцеларски, почистващи ,за материали по Занимания по интереси, за 

материали за автобусите и др. /- 13 753.70 лв. или 8 %;  

- За вода, горива и ел. енергия - 53 354.64 лв. или 31,4 % от разхода за издръжка  

От тях :  

• 517.10 лв. за вода ;  

• 41 888.37 лв. за газ за отопление;  

• 9 372.07 лв. за ток;  

• 1577.10 лв. за гориво за училищните автобуси;  

- Разходи за външни услуги/вкл. за Занимания по интереси/ – 14 009.16 лв. или 8,3 %;  

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 937.70 лв. или 0,6 %;  

- За транспортни разходи за превоз на учениците -20 525.64 лв. или 12 % ;  

- Разходи за училищните автобуси – 540.00 лв. или 0,3 % ;  

- За командировки в страната– 160.00 лв. или 0,1 % ;  

- За разходи за сметка на СБКО – 10 000.00 лв. или 5,9 %;  

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 11 137,78 лв. или 

6,6 %;  

Разходи за стипендии – 10 544.50 лв. или 1,6 % от общия разход 

Г-жа Инкьова уточни, че редовно получаваме субсидия. За първото тримесечие 

субсидията е на база полагащото се за първото тримесечие на предшестващата година. След 

като бъде утвърден бюджет 2022, ще има доплащане за първите три месеца. 

Освен субсидия, за периода сме получили и други суми: - 2 698,00 лв. по НП „Без 

свободен час“; 38 066,00 лв. за транспорта на учениците; 1 814,00 лв. по ОП „НОИР“ – 

„Образование за утрешния ден“; 1298,00 лв. по ОП „НОИР“ – „Подкрепа за приобщаващото 
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образование“; 552,54 лв. – за областен кръг на олимпиадата по руски език – общо 

допълнителни средства извън полагащата се субсидия – 49 741,54 лв. 

Г-жа В. Инкьова уточни, че се работи по бюджет 2022. Едва вчера, на 14 април 

получихме официално формулата за разпределение на средствата в общинските училища. 

Все още не е променена Наредбата за работните заплати в сферата на образованието. Но има 

сключен анекс към КТД, където е фиксирано, че трябва да бъдат увеличени работните 

заплати на педагогическите специалисти с 12,3 %. В най-кратки срокове ще поканим 

синдикатите за съгласуване на ВПРЗ, бюджет и структурното щатно разписание. 

Думата бе дадена за въпроси и изказвания: 

Присъстващите изказаха задоволство от изпълнението на бюджета за първото 

тримесечие. 

Повече изказвания нямаше и се пристъпи към гласуване. С гласували „за“ – 6 

„против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

1. Общественият съвет съгласува отчета за разходването на бюджета за първото 

тримесечие на 2022 г. 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 


