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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. № 0234 

Дупница, 13.10.2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

Дупница, 12.10.2022 г. 

 

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

Паисий Хилендарски”, град Дупница. 

Участват  7 от общо 7 членове.   

На заседанието присъства директорът на училището Анелия Йорданова 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 2022 г. 

Докладва: Младенка Гиргинова, гл. счетоводител 

2. Текущи: Вземане на решение за участие на училището в НП „Иновации в действие“ 

Докладва: Анелия Йорданова 

 

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

счетоводител, която представи отчет и анализ на разходите за деветмесечието на 2022 г. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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Към 30.09.2022 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 30.09.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

 В отчета за деветмесечието разходите за заплати и осигуровки са 84,4 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 14,9 %, за стипендии – 0,7 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за деветмесечието на 2022 

годината са : 

-  1 865 492,06 лв. за заплати ; 

-  52 500,00 лв. за представително облекло; 

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

-  362 997,28 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

- 231 215,39 лв. за обезщетения на персонала; 

Или  общо това са 2 512 772,17 лв. 

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2022 г. са 441 774,74 

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

- За хранене на учениците от начален етап – 39 429,03 лв. или 8,9 % ; 

- За работно облекло – 12 000.00 лв. или 2,7 % ; 

- За медикаменти /вкл. тестове за персонала/- 2 689,25 лв. или 0,6 %; 

- За квалификация на педагогическия персонал – 12 466,15 лв. или 2,8 %; 

- За учебници и за училищна документация  – 38 544,16 лв. или 8,8 %; 

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

интереси,за материали за автобусите и др. /- 41 376,55 лв. или 9,4 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  77 655,11 лв. или 17,6 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 1 701,80 лв. за вода ; 

• 51 159,48 лв. за газ за отопление; 

• 20 290,76 лв. за ток; 

• 4 503,07 лв. за гориво за уч. автобуси; 

- Разходи за външни услуги/вкл. Занимания по интереси/ – 69 499,51 лв. или 15,8 

%; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 311,30 лв. или 0,7 %; 
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- За транспортни разходи за превоз на учениците – 65 179,86  лв. или 14,8 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 2 127,94 лв. или 0,5 % ; 

- За командировки в страната– 5 306,18  лв. или 1,2  % ; 

- За разходи за сметка на СБКО/дарение и пътуване/ – 39 230,00 лв. или 8,8 %; 

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

11 137,78 лв. или 2,5 %; 

- Текущ ремонт – 15 141,04 лв. или 3,4 %; 

- За застраховки – 6 680,90 лв. или 1,5 %; 

Разходи за придобиване на стопански инвентар/ел. пиано и учителска лабораторна 

маса/ - 2 129,63 лв. или 0,7 % от общия разход; 

Разходи за стипендии – 19 802,50  лв. или 0,7 % от общия разход; 

Подсигурили сме се с алтернативен вариант за отопление – закупихме климатици и 

за втория етаж. Към момента има на 2, 3 и 4 етаж. Надяваме се да сложим климатици и на 

първия етаж. 

Нямаме неразплатени задължения. Всички плащания са извършени.  

Думата бе дадена за изказвания. 

  Г-жа Ил. Вакъвчиева - подкрепям приемането на отчет, относно бюджета за 

деветмесечието на 2022 г. 

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 2022 

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

 

По втора точка от дневния ред – Вземане на решение за участие на училището в 

НП „Иновации в действие“ – г-жа Йорданова 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 за включване. Провели сме разговори със СУ „Пейо К. Яворов“, 

Пловдив. Училището има добри иновативни практики във всички етапи. На заседание  на 
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ПС от 11.10.2022 г. (Заседание №1) колегите одобриха участието на училището в 

Националната програма. Ние вече имат опит в бинарните уроци, сугестопедия, 

образователен театър, проектобазирано обучение и др. и смятаме, че би било полезно за 

колегите да посетят училище, което има утвърдени постижения в тези области. 

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

училището в Националната програма. 

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 № 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. 

 

 

 

ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА 

Секретар 

 

ИЛИЯНА ВАКЪВЧИЕВА 

Председател  

 

Запознати с Протокол № 2 

 

1. ……………………………………………….. ………………………. 

2. ……………………………………………….. ………………………. 

3. ……………………………………………….. ………………………. 

4. ……………………………………………….. ………………………. 

5. ……………………………………………….. ………………………. 

(име и фамилия)      (подпис) 

 


