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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” 

гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, ул. „Г. Димитров”№1 

 

 

Вх. № АСД 04-2888 / 20.04.2018г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 9 / 19.04.2018г. 

за проведено заседание на обществения съвет към СУ „Васил Левски“ 

 

 

 Днес, 19.04.2018г., в 12.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към Средно училище „Васил Левски“ 

 На събранието присъстваха 7 /седем/ членове на обществения съвет, 

директорът на СУ”Васил Левски”, Председателят на училишното настоятелство, 3 

/трима/ представители на ученическото самоуправление.  

 

 Всички присъстващи членове на заседанието на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

Заседанието протече по следния ДНЕВЕН РЕД, както следва: 

1. Отчет на изпълнение на бюджета на СУ”Васил Левски” за първото 

тримесечие на 2018г – м. I до м.III.2018г. 

 

По т.1 от дневния ред, г-жа Митева - директор на училището направи  

финансов отчет на получените приходи и реализирани разходи на СУ „Васил 

Левски“ за периода 01.01.2018г. – 31.03.2018г. Тя информира членовете на 

обществения съвет, че бюджетът на училището както всяка година бе приет с  

решение на Общински съвет - гр. Вълчи дол . Размерът на средствата се разпределят 

съобразно ЕРС /единните разходни стандарти/ за функция „Образование” и 

формули и правила за определяне размера на бюджетните средства за 2018год.  

В СУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол се обучават 398 ученика редовна, 1 

ученик индивидуална и 93   самостоятелна форма на обучение.На щат в 

училището работят 51 педагогически и 20  непедагогически персонал, 

като от тях 4 са в стола към училището. 

І.Приходи : 

- Бюджет 
Приходната  част на бюджета към 31.03.2018 г. включва: 

§§ 24-04 приходи от безплатна храна   МД                      -              256 .00  

лв. 

§§ 24-04 приходи от купони уч.стол                                  -            5 122,40  

лв. 
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§§ 24-04 изплатени хр.продукти                                        -         -10 042,17  

лв. 

§§ 24-05 приходи от наеми на имущество                       -              480.00   

лв. 

§§ 37-02  внесен данък в/у приходите                              -          -1 394.75   

лв. 

§§ 61-05 трансфери  МТСП                                                    -            

1 937.55 лв. 

§§ 61-09 вътрешни трансфери  ДД                                      -        403 681.03 

лв. 

§§ 61-09 вътрешни трансфери  МД                                     -            9 723 

.00 лв. 

ОБЩО приходи бюджет:                                                       -        

409 763,06 лв. 

 

От предната финансова година имаме следните целеви преходни 

остатъци: 

1.Превоз учители в размер на  1 365 лв. 

2.Стипендии  – 12 145 лв. : 

 

-СЕС /средства от Европейския съюз/ 

§§ 63-01 получени трансфери    -  7 634 лв. 

по проект  «Твоят час-фаза 1» 

 

От предната финансова година имаме остътък в СЕС  размер на -   1 448 

лв.  

 

ІІ.Разходи : 

Заплати,хонорари,СБКО,други плащания и осигуровки : 
1. Заплати-за отчетния период са изплатени по §§ 01-01: 

 - бюджет –  177 998 лв.  

- проект / СЕС / «Твоят час-фаза 1» -9 174 лв. 

2. Други възнаграждения и плащания - за отчетния период са изплатени 

по   

§§ 02-00 : 

 – бюджет – 8 308 лв. като от тях: 

§§ 02-02 / хонорари / -450лв. 

§§ 02-05 / обещетения / - 1 890 лв. 
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§§ 02-08/ СБКО / - 3 762лв. 

§§ 02-09 / др.плащания-болнични / -  2 206лв. 

- проект / СЕС / «Твоят час-фаза 1» 

 – §§ 02-02 / хонорари / - 564 лв. 

3.Задължителни осигурителни вноски от работодателя - за отчетния 

период са изплатени  по §§ 05-00: 

 – бюджет – 31 313 лв. като от тях: 

§§ 05-51 / ДОО / - 16 616 лв. 

§§ 05-52 / УчПФ / -  4 596 лв. 

§§ 05-60 / ЗО / -  6 992 лв. 

§§ 05-80 / ДЗПО / - 3 109 лв. 

-проект «Твоят час-фаза 1 » / СЕС / – 2 180 лв. като от тях: 

§§ 05-51 / ДОО / -1 099  лв. 

§§ 05-52 / УчПФ / - 376 лв. 

§§ 05-60 / ЗО / - 463 лв. 

§§ 05-80 / ДЗПО / - 242 лв. 

 

Издръжка: 
 Бюджет: 

1. Храна - §§ 10-11 – 4 982 лв. 

2. Медикаменти - §§ 10-12 –100 лв. 

3. Материали - §§ 10-15 – 5 091 лв. 

4 .Вода, горива и енергия –  §§ 10 -16  - 31 182 лв. 

5. Външни услуги  §§ 10-20 – 15 929 лв. 

6. Командировки в страната - §§ 10-51 – 193 лв. 

7.Общински данъци и такси §§ 19-81 – 6 717 лв. 

8. Др.разходи за лихви /обещетение за забава/  §§ 29-91 – 3 лв. 

9. Стипендии §§ 40-00 –  1 322 лв. 

-СУ- 1 123 лв. 

- професионална паралелка –   199 лв. 

 

СЕС  

- Проект  «Твоят час-фаза 1» :  

1. Материали - §§ 10-15 -1 835 лв. 

2. Външни услуги  §§ 10-20 – 250 лв. 

 

Остатъкът  по бюджетната сметка на училището  към 31.03.2018 г. е :  

121 591,29  лв. 
 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 
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Антоанета Йорданова – бюджетът за 2018г е добре структуриран по параграфи 

и дейности. Заделени са достатъчно средства по различните параграфи, като са 

обезпечени работните заплати, горивата и издръжката. 

Николинка Парушева – член на обществения съвет, също изказа мнение, че 

бюджетът се оползотворява разумно и стриктно, по правилата за финансово 

управление. 

След проведеното гласуване, отчетът за изпълнение на бюджета на СУ”Васил 

Левски” за първото тримесечие за 2018г бе приет при следното гласуване:   

 Брой гласове „за“ – 7 (седем) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

 Брой гласове „въздържал се“ –  0 (нула) бр. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към 

Средно училище „Васил Левски“ се закри. 

 

 

  

 СЕКРЕТАР, 

 Николина Иванова Парушева: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 Марияна Радева Василева: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

  

  

 

 

  


