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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” 

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

 

 

Вх. № АСД 04-1350 / 25.01.2017г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 2 / 25.01.2017г. 

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

 

 

 Днес, 25.01.2017г., 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 6 /шест/ членове на обществения съвет, 

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

/трима/ представители на ученическото самоуправление.  

Отсъства Мария Павлова – член на обществения съвет, поради служебна 

заетост. 

 

 Всички присъстващи членове на заседанието на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Г-жа Митева предложи в дневния ред да се добави точка: „Даване на 

становище от обществения съвет за предложен училищен план-прием за 

предстоящата учебна 2017/2018 г.”, съгласно чл.44 , ал.1 от Наредба 10 от 

01.09.2016 г.за организацията на дейностите в училищнното образование. 

Предложението бе прието с: 

 Брой гласове „за“ – 7 (седем) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

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

 

Заседанието протече по следния ДНЕВЕН РЕД, както следва: 

1. Отчет на изпълнение на бюджета на СУ”Васил Левски” за 2016г. 

2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение 

на постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

3. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи. 

4. Съгласуване на училищния план-прием за предстоящата учебна 

2017/2018г. и даване на становище за същия. 

 

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

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

Левски“ за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. Тя информира членовете на 

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

решение на Общински съвет - гр. Вълчи дол . Размерът на средствата се разпределят 
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съобразно ЕРС /единните разходни стандарти/ за функция „ Образование” и 

формули и правила за определяне размера на бюджетните средства за 2016год.  

При спазване на изискванията и параметрите на ЕРС и формулата за 

разпределение на тези средства на СУ„ Васил Левски”, като второстепенен 

разпоредител бе определен бюджет в размер на 969 226 лв./за непрофилирана 

подготовка/ и 104 146 лв. /за професионална подготовка/ за 2016 год. В така 

определения бюджет бе прибавен преходния остатък от 2015г., както и плануваните 

за 2016 година собствени приходи. За периода януари-декември 2016 година, 

първостепенния разпоредител – Община Вълчи дол  преведе цялата субсидия за 

заплати и издръжка, определена по бюджета - държавна и местна дейност. 

I. Приходи: 

1. Бюджет 

Приходната част на бюджета към 31.12.2016 г. включва: 

§§ 24-04 приходи от безплатна храна                                -            1 338.00  лв. 

§§ 24-05 приходи от наеми на имущество                       -            2 538.00   лв. 

§§ 36-19  други неданъчни приходи                                  -              156.80   лв. 

§§ 37-02  внесен данък в/у приходите                              -             -890.40   лв. 

§§ 45-01  текущи помощи и дарения                                 -           4 005.51   лв. 

§§ 61-05 трансфери   от МТСП по програми  заетост     -           7 252.37  лв. 

§§ 61-09 вътрешни трансфери  ДД                                      -     1 085 694.11 лв. 

§§ 61-09 вътрешни трансфери  МД                                     -         28 600.00 лв. 

ОБЩО приходи бюджет:                                                      -    1 128 694.39 лв. 

От миналата финансова година се отчетоха следните целеви преходни остатъци: 

1.Превоз учители в размер на  555 лв. 

2.Стипендии – 10 731 : 

- непрофилирани паралелки- 6 478 лв. 

- професионална  паралелка – 4 253 лв. 

3.СЕС /средства от Европейския съюз/ 

§§ 63-01 получени трансфери                                    -    48 247 лв. 

по проект  «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» 

§§ 63-01 получени трансфери                                    -    11 348 лв. 

по проект  «Твоят час» фаза 1 

4. От 2016 финансова година се отчете остътък в размер на -   14 091.86 лв.  

от проекта за средищните училища. 

5. ДЕС /други средства от Европейския съюз/ 

Остатъка по валутната сметка към 01.01.2016г. е 64 102.93 лв. 

§§ 63-01 получени трансфери                                    -    16 920 лв. 

по проект  «Еразъм + »  

 

                       ІІ.Разходи : 

Заплати и осигуровки: 
1. Заплати-за отчетния период са изплатени по §§ 01-01: 
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 - бюджет 643 397  лв. 

 - проект /СЕС / – 35 956 лв. 

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

§§ 02-00: 

 – бюджет – 79 824 лв. като от тях: 

§§ 02-02 / хонорари / - 15 849лв. 

§§ 02-05 / СБКО / -29 445 лв. 

§§ 02-08 / обещетения / -29 648 лв. 

§§ 02-09 / др.плащание-болнични / - 4 882 лв. 

– проект «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» / СЕС / – 1 110 лв. 

като от тях: 

§§ 02-05 / представително облекло / -1 110 лв. 

 

- проект / ДЕС / 

 – §§ 02-02 / хонорари / - 3 870 лв. 

3.Задължителни осигурителни вноски от работодателя - за отчетния период са 

изплатени  по §§ 05-00: 

 – бюджет – 142 486 лв. като от тях: 

§§ 05-51 / ДОО / - 73 245 лв. 

§§ 05-52 / УчПФ / - 21 885 лв. 

§§ 05-60/ ЗО / - 33 590 лв. 

§§ 05-80/ ДЗПО / - 13 766 лв. 

– проект «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» / СЕС / – 7 940 лв. 

като от тях: 

§§ 05-51 / ДОО / - 3 732 лв. 

§§ 05-52 / УчПФ / -1 503 лв. 

§§ 05-60/ ЗО / - 1 726 лв. 

§§ 05-80/ ДЗПО / - 979 лв. 

Издръжка: 

1.Учебници - §§ 10-14 – 927 лв. 

2. Материали - §§ 10-15 -573 лв. 

3. Командировки в страната - §§ 10-51 – 939 лв. 

Проект « Еразъм +» / ДЕС / – 427 лв. като от тях: 

§§ 05-51 / ДОО / -219  лв. 

§§ 05-60/ ЗО / - 139 лв. 

§§ 05-80/ ДЗПО / - 69 лв. 

Издръжка: 

 Бюджет: 

1. Храна - §§ 10-11 – 15 198 лв. 

- хр.продукти за стола  §§ 24-04 – 21 920 лв. 

2. Медикаменти- §§ 10-12 – 55 лв. 

3. Работно облекло - §§ 10-13 -6 567 лв. 

4. Учебници - §§ 10-14 – 9 205 лв. 

5. Материали - §§ 10-15 -43 859 лв. 

6 .Вода, горива и енергия –  §§ 10 -16  - 46 387лв. 

7. Външни услуги §§ 10-20 – 56 274 лв. 

8. Текущ ремонт -§§ 10-30 – 62 278 лв. 

9. Командировки в страната - §§ 10-51 – 1 593 лв. 

10. Общински такси 2016г. - §§ 19-81  - 5 655 лв 
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11. Стипендии §§ 40-00 – 12 596 лв. 

-СУ- 8 925 лв. 

- професионална паралелка – 3 671 лв. 

Проект  «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» 

1. Командировки в страната - §§ 10-51 – 939 лв. 

Проект  «Еразъм+» :  

1.  §§ 10-11 – храна -  597 лв. 

2. §§ 10-15 - материали  - 873 лв  

3. §§ 10-20 – външни услуги – 205 лв 

4. §§ 10-52 –командировки в чужбина на стойност 75 242 лв.  

5. §§ 10-62 – застраховки – 114 лв. 

Преходните остатъците  по сметките на училището към 31.12.2016 г. са следните: 

- бюджетна  левова сметка  – 26 597.22 лв. 

- бюджетна валутна сметка – 17 000.31  лв. 

. 

Госпожа Митева информира присъстващите, 2016 година приключва без  

неразплатени сметки. 

 

    .       Приложение №1 към протокола 

  

 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Марияна Василева – председател на обществения съвет даде положителна 

оценка за изразходване на средствата по бюджет-2016г., като акцентира, че добрият 

мениджър не трябва да има нито голям преходен остатък, нито задължения към 

следващата календарна година.  

Антоанета Йорданова – член на обществения съвет, също изказа мнение, че 

бюджетът е оползотворен разумно и стриктно, по правилата за финансово 

управление. 

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

Левски” за 2016г бе приет при следното гласуване:   

 Брой гласове „за“ – 6 (шест) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

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

 

 По т. 2 от дневния ред, директорът предложи следното разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

посъпленията над плащанията по бюджета на училището: 13 758лв, разпределени 

както следва: 

  2 410 лв. – транспортни разходи за педагогически персонал 

     250 лв. – външни услуги 

 11 098 лв. – стипендии за ученици в гимназиален етап 

 

По т. 2 от дневния ред, не постъпиха изказвания.  

След проведеното гласуване, предложението на директора за разпределение 

на средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

посъпленията над плащанията по бюджета на училището бе приет с:   
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 Брой гласове „за“ – 6 (шест) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

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

 

По т.3 от дневния ред членовете на обществения съвет изслущаха 

предложението за разпределение на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи за 2017г.: 

1. Очаквани приходи и разходи по видове: 

1.1. Приходи 

-собствени приходи 

Наименование  §§ Сума 

приходи от продажба на стоки /купони стол-платени 

хранителни продукти/ 

24-04 -20 300 

приходи от наеми на имущество/лавка и стоматологичет 

кабинет/ 

24-05 2 900 

приходи от наеми земя 24-06 45 500 

общо приходи 24-00 28 100 

внесен данък върху приходите от стоп.дейност 37-02 -1 750 

Общо:   26 350 

-субсидии: 

*държавна дейност – 1 012 501 лв. 

*местна дейност – 28 600 лв. 

-възстановен заем по проект „Еразъм +”- 17 000 лв. 

1.2.Разходи: 

-заплати – 665 084 

-други плащания – 46 289, разпределени по следния начин: 

*хонорари – 8 300 

*СБКО и представително облекло -31 360 

*обещетения  - 1 600 

*др.плащания  / болнични / - 5 029 

-задължителни осигуровки работодател  - 161 896: 

*ДОО  - 87 672 

*Уч. фонд -23 960 

*ЗО – 34 742 

*ДЗПО – 15 522 

-издръжка –  181 426 

*храна / закуски / -14 800 

*медикаменти – 100 

*работно облекло – 5 580 

*учебници – 450 

*материали – 43 530 

*вода, горива и енергия – 56 350 

*външни услуги – 31 009 

*текущ ремонт – 27 957 

*командировки в страната  - 1 650 

-общински такси / такса смет / – 6 200 

- лихви към местни лица -40 

- стипендии – 24 060 

-резерв – 8 213 
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-капиталови разходи – 5000 

Общо разходи: 1 098 208               

При възможност ще се отдели допълнително за капиталови разходи. 

 

2. Параметри, въз основа на които са формирани разходите за персонал: 

- численост: 52 педагогически персонал, 15 непедагогически персонал, 4 

непедагогически персонал-местна дейност /стол/ общо:71 . 

- размер на възнагражденията-достигнати са размерите на определените от 

Анекса към КТД за системата на народната просвета от 16.12.2016 г. минимални 

основни заплати в следните размери: 

-- за учител – 660 лв.; 

-- за старши учител и старши възпитател  - 688 лв.; 

-- за главен учител – 726 лв.; 

-- за огняр 110% от минималната работна заплата ; 

-- за длъжностите „домакин”, „касиер”, „ЗАС” – не по-малко от 115%  

от минималната работна заплата; 

-- за длъжностите „библиотекар” и „главен счетоводител” не по-малко 

от 125% от минималната работна заплата. 

- останалия непедагогически персонал – 460 лв. 

 

3.Списък на капиталовите разходи: 

Предвидено е закупуване на компютри и интерактивна дъска. 

 

4.Разпределение на бюджета по дейности  

-дейност 322 /непрофесионална паралелка/–– 903 763 

-дейност 326 /професионална паралелка/– 108 738 

-дейност 336 /местна дейност/ – 28 600 

 

       Приложение №2  към протокола 

 

 

5.Основните ограничения при формирането на бюджета: 

При изготвянето на бюджета с приоритет са : 

-средствата за заплати и осигуровки на работещите в училището  

-средства за осигуряване на  нормални условия за работа-отопление, вода и 

ел.енергия; хигиенни материали; издръжка на стола към училище /средствата от 

местна дейност покриват само заплатите на работещите/. 

 

6.Размер на целевите средства по видове: 

- остатък от 2016 г.: 

-- превоз учители  - 2 414 лв. 

-- стипендии – 11 098 лв., от тях в СУ - 6 506 лв. и за професионална паралелки – 

4 592 лв. 

- за 2017 г. 

-- добавка за подпомагане на храненето / закуски начален етап / в размер на 11 160 

лв. 

-- стипендии – 12 963 лв., от тях за непрофесионална паралелки -7 482 лв. и за 

профилираните паралелки – 5 481 лв. 
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7.Размер на установеното към края на предходната година превишения на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището: 13 758 лв.  и 2 108 

лв. от програмата за заетост 

Разпределени по следния начин в бюджета за 2016 г.: 

-2 414 –превоз учители / външни услуги /- целеви 

-255 – външни услуги 

-11 098 –стипендии – целеви 

Остатъка по проекти-извънбюджет е в размер на 10 731 лв. 

-проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” – 802 лв. 

-проект „Твоят час” -9 929 лв. 

 

8.Размера на собствените приходи и остатък от предходната година. 

Собствени приходи 2016 г. 

 

Наименование  §§ Сума 

приходи от продажба на стоки /купони стол-платени 

хранителни продукти/ 

24-04 -20 453 

приходи от наеми на имущество/лавка и стоматологичет 

кабинет/ 

24-05 2 538 

приходи от наеми земя 24-06 45 501 

общо приходи 24-00 27 586 

други неданъчни приходи 36-19 157 

внесен данък върху приходите от стоп.дейност 37-02 -890 

Общо:  26 853 

 
       Приложение №3 към протокола 

 

 

По т. 3 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Антоанета Йорданова – бюджетът за 2017г е добре структуриран по параграфи 

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

обезпечени работните заплати, горивата и издръжката. Съпоставяйки с бюджета от 

предходната година, средствата са пропорционално заложени.  

Димитър Димитров, зададе въпрос за какво са заделени средствата за ДМА. 

Получавайки отговор от директора на училището, че са за компютри, направи 

извода, че при възможност е желателно се отделят повече средства за IT – 

технологии. Предложи, при възможност,  да се заделят средства и за капиталови 

разходи. 

Николинка Парушева – отбеляза, че на фона на все повече заминаващи и 

отпадащи ученици, училището може би ще има затруднения с финансовата 

обезпеченост, но според нея, бюджетът е добре структуриран и разпределен. 

След проведеното обсъждане, членовете на обществения съвет дадоха 

следното становище по разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи:   

Бюджетът за 2017г е добре структуриран по параграфи и дейности. Заделени 

са достатъчно средства по различните параграфи, като са обезпечени работните 

заплати, осигуровки на учители и служители, горивата, издръжката и др. Спазено е 

условието за процентно разпределение по тримесечие /30%, 25%, 20%, 25%/. 
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Направи се предложение, при възможност да се прехвърлят средства за капиталови 

разходи. 

Разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи 

на СУ”Васил Левски” за 2017г. бе приет при следното гласуване:   

 Брой гласове „за“ – 6 (шест) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

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

 

По т.4 от дневния ред, директорът на училището – г-жа Митева запозна членовете 

на обществения съвет с предложението за училищния план-прием за предстоящата 

учебна 2017/2018г.: 

Съгласно чл.41, ал.1 от Наредба 10/01.09.2016г. за организацията на 

дейностите в училищното образование, училищния план-прием определя за 

училището за всяка предстояща година: 

1. броя на паралелките в I и V клас; 

2. броя на местата в паралелките. 

В тази връзка, г-жа Митева предложи да се осъществи следния училищен план-

прием: 

клас 
Брой 

паралелки 
Брой ученици 

I 2 16 /15/ - 22 

V 2 18 /17/ - 26 

Направи анализ на броя на учениците, които през 2016г са в подготвителна група в 

ОДЗ, гр.Вълчи дол и ДГ – Г.Киселово и в 4-ти клас: 

 

подг.група/клас 
Брой 

деца/ученици 

подг. група – 

В.дол 

16 – 

полудневна 

група 

24 – 

целодневна 

група 

подг. група – 

Г.Киселово 

4 

IV 46 

По т. 4 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Галина Георгиева – При така направеният анализ на броя на децата в 

подготвителните групи и броя на учениците от 4-ти клас, считам че може да се 

осъществи посочения училищен план-прием за 1-ви и 5-ти клас за 2017/2018 учебна 

година. 

След проведеното гласуване, предложението на директора за училищен план-

прием за 2017/2018г. бе прието с:   

 Брой гласове „за“ – 6 (шест) бр. 

 Брой гласове „против“– 0 (нула) бр. 

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

Становището на членовете на обществения съвет е, че може да се осъществи 

предложения училищен план-прием. 
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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) 

 

  

  

 

 

  


