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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. № 3888 

Дупница, 05.07.2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 

Дупница, 05.07.2022 г. 

 

 

Днес, 05.07.2022 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 0919/23.06.2022 г. На заседанието 

присъстват 6 от 7 членове.  

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Запознаване с Бюджет 2022 г. на СЕУ „Св. П. Хилендарски“, град Дупница 

Докладва: главен счетоводител 

2. Отчет на бюджета за шестмесечието на 2022 година към 30.06.2022 г. 

Докладва: Младенка Гиргинова 

3. Съгласуване на Училищен учебен план за паралелките от 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 10, 11 и 12 

клас 

4. Отчет по План за действие на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Дупница 

Докладва: Виолета Инкьова 

5. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2021/2022 година 

Докладва: Евгения Гергова 

 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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По първа точка от дневния ред думата взе Младенка Гиргинова – главен 

счетоводител, която запозна присъстващите с бюджета на училището за 2022 г. Бюджета на 

училището е 3 798 714,00 лв., от които 3 790 981,00 са средства по ЕРС и 7 733 – преходен 

остатък от 2021 г. Бюджетът е разпределен по тримесечия. Планирани са всички средства за 

покриване на разходите, в т.ч. възнаграждения, осигуровки, стипендии и издръжка. По-

голяма е заложената сума за горива и електроенергия. Бюджетът се предлага на вниманието 

на членовете на Обществения съвет по-късно поради факта, че държавният бюджет се прие 

през м. април. 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и се премина към гласуване. 

По първа точка от дневния ред с гласували „за“ – 6; „въздържали се“ – няма; „против“ 

– няма – бе прието следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Общественият съвет съгласува бюджета на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за 

2022 г. 

 

По втора точка от дневния ред думата взе Младенка Гиргинова – главен 

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

към 30.06.2022 г., а именно: 

Към 30.06.2022 г. Бюджетът на училището за 2022 г., утвърден със Заповед на Кмета 

на Община Дупница №РД 04-376/30.03.2022 г. е в размер на 3 798 714 лева в т.ч.: 

- 3 790 981 лв. средства от ЕРС; 

-  7 733 лв. от преходен остатък; 

Към 30.06.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

 В отчета за шестмесечието разходите за заплати и осигуровки са 81,4 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 17,4 %, за стипендии – 1,2 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 2022 

годината са : 

-  1 193 805,29 лв. за заплати ; 

-  52 500,00 лв. за представително облекло; 

-  567,44 лв. за възнаграждения по граждански .договор с проверител ; 

-  13 896,04 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 1 491 160,52 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото шестмесечие на 2022 г. са 317 797,62 

лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 
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- За хранене на учениците от начален етап – 39 429,03 лв. или 12,5 % ; 

- За работно облекло – 12 000.00 лв. или 3,8 % ; 

- За медикаменти /тестове за персонала/- 2354,74 лв. или 0,7 %; 

- За квалификация на педагогическия персонал – 11 980,15 лв. или 3,7 %; 

- За учебници  – 21 845,24 лв. или 6,9 %; 

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

за материали за автобусите и др. /- 27 113,02 лв. или 8,6 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  72 745,54 лв. или 22,9 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 1 273,61 лв. за вода ; 

• 51 159,48 лв. за газ за отопление; 

• 16 235,78 лв. за ток; 

• 4 076,67 лв. за гориво за училищните автобуси; 

- Разходи за външни услуги /вкл. за Занимания по интереси/ – 23 228,93 лв. или 7,3 

%; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 311,30 лв. или 1 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците - 48 958,50  лв. или 15,5 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 387,94 лв. или 0,4 % ; 

- За командировки в страната– 4 988,16  лв. или 1,6  % ; 

- За разходи за сметка на СБКО/дарение и пътуване/ – 34 230,00 лв. или 10,8 %; 

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

лв. или 3,5 %; 

- За застраховки – 2 424,54 лв. или 0,8 %; 

Разходи за стипендии – 19 802,50  лв. или 1,2 % от общия разход; 

Г-жа Гиргинова обърна внимание, че са изплатени възнагражденията за м. юни на 

персонала, включително сме платили и учебниците, за които сумата ще бъде преведена по-

късно. 

 

Присъстващите изказаха задоволство от изпълнението на бюджета за първото 

шестмесечие. 

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 № 2 

Общественият съвет съгласува отчета за разходването на бюджета за първото 

шестмесечие на 2022 г. 
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По трета точка от дневния ред – съгласуване на Училищен учебен план – 

предварително на членовете на обществения съвет са изпратени приетите на заседание на ПС 

учебни планове по паралелки. 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за втори клас на учебната 

2022/2023 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 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за трети клас на учебната 

2022/2023 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) 

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

видове спорт: минибаскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за четвърти клас на учебната 

2022/2023 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,  испански, руски който изучават в 3 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 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за пети клас на учебната 

2022/2023 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 клас – английски език; за 5 в, г 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 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за шести клас на учебната 

2022/2023 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,в клас; испански, руски – по избор – 

за 6 г 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 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за седми клас на учебната 

2022/2023 година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да 

се разпределят, както следва:  

✓ 2/72 ч. – чужд език: английски език  - за 7 а,б,в клас; испански, немски, руски (по 

избор, изучаван в 5 и 6 клас) – за 7 г,д клас 

✓ 1/36 ч. – Български език и литература 
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2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: волейбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за девети клас на учебната 

2022/2023 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. Изучаване на предмети на чужд език: 

➢ За 9 а – на английски език: история и цивилизации, география и икономика, 

биология и здравно образование, философия 

➢ За 9 б – на испански език - история и цивилизации, география и икономика, 

химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование 

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

видове спорт: волейбол 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 10 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за десети клас на учебната 

2022/2023 година: часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да 

се разпределят, както следва:  

✓ Чужд език – АЕ (10 а)/ ИспЕ (10 б) – 72/2 ч. 

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

✓ Български език и литература – 36/1 ч. 

✓ Математика – 36/1 ч. 

✓ Информационни технологии – 18/0,5 ч. 

2. Изучаване на предмети на чужд език: 

➢ За 10 а – на английски език: история и цивилизации, география и икономика, 

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, философия 

➢ За 10 б – на испански език - история и цивилизации, география и икономика, 

химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование 

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

спорт: волейбол 



7 

 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за единадесети клас на 

учебната 2022/2023 година: часовете от раздел Б (избираеми учебни часове) и В 

(факултативно учебни часове) на учебния план  да се разпределят, както следва:  

Раздел Б 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: 

А. Чужд език – английски език (11 а клас); испански език (11 б клас) – 252/7 ч. 

1. Задължителни модули – 144/4 ч.:      

1.1. Устно обуване – 36/1 

1.2. Писмено общуване – 36/1    

1.3. Езикът чрез литературата – 36/1 

1.4. Култура и междукултурно общуване – 36/1  

2. Избираеми модули – 108/3 ч.:       

2.1. Превод – 72/2 

2.2. Кореспонденция – 36/1     

Б. Чужд език – испански език (11 а клас); английски език: (11 б клас) – 216/6 ч. 

1. Задължителни модули – 144/4 ч.:       

 1.1. Устно общуване – 72/2 

 1.2. Писмено общуване – 72/2     

2. Избираем модул – 72/2 ч.        

 2.1. Кореспонденция – 36/1 

 2.2. Превод – 36/1    

В. Предмети по избор (всеки ученик изучава един от следните предмети) – 180/5 ч.: 

География и икономика 

История и цивилизации 

Биология и здравно образование  

I. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

1. Задължителни модули – 144/4 ч.       

1.1. Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие – 36/1    

1.2.  Геополитическа и обществена култура – 36/1  

1.3.  Съвременно икономическо развитие – 36/1  

1.4.  Европа, Азия и България – 36/1  

2. Избираем модул – 36/1 ч.:       
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2.1.  География на континентите  - 36/1   

II. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1. Задължителни модули - 144/4 ч.     

1.1.  Власт и институции – 72/2     

1.2.  Култура и духовност – 36/1 

1.3.  Човек и общество – 36/1     

2. Избираем модул – 36/1 ч.:       

2.1.  Историческо творческо писане (създаване на оригинални аргументативни текстове на 

историческа тематика) – 36/1         

III. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Задължителни модули  - 144/4 ч.     

1.1.  Клетката – елементарна биологична система -  72/2  

1.2.  Многоклетъчна организация на биологичните системи – 72/2    

2. Избираем модул – 36/1 ч.:       

2.1.  Наследственост и изменчивост – 36/1   

Г. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА     

1. Български език и литература – 36/1   

2. Информационни технологии – 36/1    

Раздел В - ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

✓ Чужд език- руски език / немски език (по избор) – 72/2   

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

видове спорт: волейбол 

 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 

1. Общественият съвет съгласува училищен учебен план за дванадесети клас на 

учебната 2022/2023 година: часовете от раздел Б (избираеми учебни часове) и В 

(факултативни учебни часове) на учебния план да се разпределят, както следва:  

Раздел Б 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: 

А. Чужд език – английски език (12 а клас); испански език (12 б клас) – 217/7 ч. 

3. Задължителни модули - 124/4 ч.:      

1.1. Устно обуване – 31/1 

1.2. Писмено общуване – 31/1    

1.3. Езикът чрез литературата – 31/1 
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1.4. Култура и междукултурно общуване – 31/1  

2. Избираеми модули – 93/3 ч.:       

2.1. Работа върху автентични текстове – 62/2 

2.2. Употреба на съвременния английски език – 31/1 (за 12 а клас)  

2.2. Културни особености в испаноезичния свят – 31/1 (за 12 б клас)   

Б. Чужд език – испански език (12 а клас); английски език: (12 б клас) – 186/6 ч. 

1. Задължителни модули – 124/4:       

 1.1. Устно общуване – 31/1 

 1.2. Писмено общуване – 31/1 

 1.3. Език и култура – 31/1 

 1.4. Езикови практики – 31/1    

2. Избираеми модули – 62/2 ч.: 

А. За 12 а клас – испански език:        

 2.1. Кореспонденция – 31/1 

 2.2. Превод – 31/1  

Б. За 12 б клас – английски език:  

 2.1. Работа върху автентични текстове – 31/1 

 2.2. Употреба на съвременния английски език – 31/1  

В. Предмети по избор (всеки ученик изучава един от следните предмети, изучаван в 11 

клас) – 155/5 ч.: 

География и икономика 

История и цивилизации 

Биология и здравно образование  

I.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

1. Задължителни модули – 124/4 ч.       

1.1. България и регионална политика – 62/2    

1.2.  Географска и икономическа информация – 62/2 

2.Избираем модул – 31/1 ч.:       

2.1. Геополитика и геостратегия – 31/1 

II. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1.Задължителни модули – 124/4 ч.     

1.1. Власт и институции – 31/1     

1.2. Култура и духовност – 31/1 

1.3.  Човек и общество – 62/2     

2. Избираем модул – 31/1 ч.:       
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2.1.  Историческо творческо писане (създаване на оригинални аргументативни текстове на 

историческа тематика) – 31/1         

III. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Задължителни модули – 124/4 ч.     

1.1. Многоклетъчна организация на биологичните системи -  44 (1 срок – 1 ч.; 2 срок – 2 

ч.) 

1.2. Биосфера – структура и процеси – 31/1 

1.3. Еволюция на биологичните системи – 49 ч. (1 срок – 2 ч.; 2 срок – 1 ч.) 

2. Избираем модул – 31/1 ч.:       

2.1.  Екология и опазване на околната среда – 31/1   

Г. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА – 62/2 ч.     

2. Български език и литература – 31/1   

3. Информационни технологии – 31/1    

Раздел В - ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Чужд език- руски език / немски език (изучаван в 11 клас) – 62/2   

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

спорт: волейбол 

 

По точка четвърта от дневния ред - Отчет по План за действие на мерките по 

Стратегията за развитие на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница – думата взе 

Виолета Инкьова, която запозна присъстващите с отчета. Спазват се набелязаните цели; 

дейностите са в съответствие с планираните. Почти всичко заплануване е извършено. 

Продължава работа и през следващите две години. На заседание на ПС, проведено на 

04.07.2022 г. е приет отчетът. 

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

Общественият съвет съгласува Отчета по План за действие на мерките по Стратегията 

за развитие на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

По пета точка от дневния ред - Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 

2021/2022 година – думата взе Евгения Гергова – председател, която отчете работата на 

Обществения съвет за учебната 2021/2022 година, а именно: 

През учебната 2021/2022 година са проведени 5 (пет) заседания на Обществения съвет 

към СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. Преди всяко заседание към членовете на 

Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща на всеки от членовете, същата 
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регулярно се публикува на електронната страница на училището http//www.souphd.info. 

Предварително са изпращани материалите, с които да се запознаят членовете на 

Обществения съвет преди насроченото заседание. След заседанията всички присъстващи 

членове полагат подписа си на протокола, който се публикува на електронната на 

училището. Като приложение към протокола е присъствен лист с подписите на 

присъстващите членове. 

 На първото за учебната 2021/2022 година заседание, проведено на 08.10.2021 г. 

Общественият съвет прие отчета на бюджета за деветмесечието на 2021 г. , Отчета за 

работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 година, Отчета на Плана за действие 

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

учебната 2020/2021 година, съгласува Мерки за повишаване качеството на образованието за 

учебната 2021/2022 година и Етичния кодекс на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница. 

 На 12.01.2022 г. Общественият съвет проведе второто си заседание, на което прие Отчета 

на Бюджет 2021 на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. На същото заседание 

съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година на 

училището, както и  училищен учебен план на паралелки в VІІІ клас, които ще се приемат за 

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

На 22.03.2022 г. Общественият съвет на третото си заседание съгласува 

предложението за учебници за Подготвителна група, I клас, IV клас история и цивилизации 

за V клас  за учебната 2022/2023 година; съгласува на училищния план-прием за първи клас 

на учебната 2022/2023 година и Училищния учебен план за учениците, които през учебната 

2022/2023 година ще бъдат в първи клас. 

Четвъртото заседание Обществения съвет проведе на 15.04.2022 г., когато прие отчета 

на бюджета за първо тримесечие на 2022 година. 

На петото заседание, проведено на 05.07.2022 г. Общественият съвет се запозна с Бюджет 

2022 г. на СЕУ „Св. П. Хилендарски“, град Дупница. На същото заседание се прие отчета на 

бюджета за шестмесечието на 2022 година към 30.06.2022 г., както и Отчета по Плана за 

действие на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница. Бе съгласуван училищния учебен план за 2022/2023 учебна година за паралелките 

от класове 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 10, 11 и 12 клас. 

На същото заседание, тъй като е последно за мандата на този Обществен съвет, бе приет 

и Отчета за неговата работа през учебната 2021/2022 година. 

Поради обстановката от Ковид-19 някои от заседанията бяха проведени 

дистанционно. 
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На всички заседания присъства директорът на училището. На заседанията, касаещи 

бюджета, присъства и докладва главният счетоводител. 

Всички заседания са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в  

Общественият съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в 

училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят ръководството и  

подпомагат развитието на училището.  

С гласували „за“ – 6 „против“ – няма“; „въздържали се“ – няма – бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

Общественият съвет приема отчета за работата на Обществения съвет през учебната 

2021/2022 година 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 


