
1  

  

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 

с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен 
5890, ул. „Лачко Ангелов” №2, тел. +359 6528 2396, е-mail: d.lungalov@abv.bg 

 

  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  
КЪМ ОбУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С. ВЪЛЧИТРЪН  

  

П Р О Т О К О Л  

№ 1  

  

  

Днес, 7 октомври 2020 г. се проведе заседание на Обществен съвет в ОбУ „Никола 

Вапцаров”, с.Вълчитрън.  

Участват  5 от общо 5 членове.    

Заседанието се проведе при следния   

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

  

1. Отчет на бюджета за деветмесечието на 2020 г.  

Докладва: Светла Стефанова, гл. счетоводител  

2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година  

                   Докладва: Георги Таров 

3. Текущи  

  

  

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на Светла Стефанова – главен 

счетоводител, която представи отчет и анализ на разходите за деветмесечието на 2020 г.  

Бюджетът на училището за 2020 г. е в размер на 684 484.00 лева  формиран, както 

следва:  

 683484.00лева са средствата по ЕРС;  

 95239.00 лева  преходен остатък;  

Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за деветмесечието на 2020 година 

планът е 514 484,00 лева.  

mailto:d.lungalov@abv.bg


2  

  

Планиран е както следва:  

- 78,5 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения;  

- 20,8  % за издръжка на училището;   

- 0,7  % за стипендии;  

Към 30.09.2020 училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал 

и доставчици.  

 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 

2020 годината са:  

- 207 791,00 лв. за заплати ;  

- 6 900,00 лв. за ДТВ;  

- 10 007,00 лв. за диференцираното заплащане на учителите;  

- 12 445,00 лв. за представително облекло;  

- 49 669,00 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;  

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2020 г. са 109 409,00 

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

- За хранене на учениците от начален етап – 2 698,00 лв.  

- За работно облекло – 12 445.00 лв.  

- За Учебни и научно изследователски разходи, училищна документация и 

медикаменти – 7 280,00 лв.  

- За квалификация на педагогическия персонал – 3 090,00 лв.  

- За учебници – 7 280,00 лв.  

- За материали (канцеларски, почистващи препарати и др., МТБ) – 20 400,00 лв. - За  

вода, горива  и ел. енергия -  27 255,00 лв.  

- Разходи за външни услуги -18 520,00 лв.  

- Разходи за застраховки – 2 584,00 лв.  

- Представителни разходи – 121,00 лв 

- За текущ ремонт – 30 6052,00 лв.  

Разходи за стипендии – 3 910,00 лв.  
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Редовно получаваме субсудия. Нямаме неразплатени задължения. Всички плащания 

са извършени.   

Думата бе дадена за изказвания.  

     Д. Лунголов – за съжаление трябва да отбележим, че средства, които не бяхме предвидили 

в бюджета се похарчиха покрай пандемията – за дезинфектанти (над 1800 лв.), за плащане на 

квестори по 80 лв. на човек за НВО и ДЗИ. Все пак сме се справили с бюджета. Направихме 

и доста ремонти по отношение подобряване на материално-техническата база – двора,  

Присъстващите подкрепиха отчета на бюджета и изказаха надежда, че ще се справим 

до края на годината включително и със закупуването на дезинфектанти.  

  

По първа точка от дневния ред с гласували „ЗА“ - 5;  „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 2020 г.  

на ОбУ „Никола Вапцаров“, с. Вълчитрън 

  

По втора точка от дневния ред – Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 

2019/2020 година – думата взе Георги Таров, председател.  

През учебната 2019/2020 година са проведени 7 (седем) заседания на Обществения 

съвет към ОбУ „Никола Вапцаров“, с. Вълчитрън. Преди всяко заседание към членовете на 

Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща на всеки от членовете, същата 

регулярно се публикува на електронната страница на училището http//ou-

vulchitrun.school.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 

страница на училището.   

На първото за учебната 2019/2020 година заседание, проведено на 18.09.2019 г. бе 

избрано ръководство на новоучредения Обществен съвет и насрочено следващото заседание.   
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На 03.10.2019 г. Общественият съвет проведе второто заседание за учебната година, 

когато разгледа отчета на бюджета на училището за деветмесечието на 2019 година. Прие 

отчета за работата си за учебната 2018/2019 година.   

На третото си заседание, проведено на 10.01.2020 г. Общественият съвет съгласува 

отчета на бюджета на училището за 2019 г., съгласува предложението за държавен 

планприем за учебната 2020/2021 година и училищния учебен план за осми клас, които 

предстои да бъдат приети.  

На 19.03.2020 г. бе проведено четвъртото поредно заседание, на което Общественият 

съвет съгласува училищният план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 година, учебния 

план за учениците, които ще бъдат в първи клас. Също така бе съгласуван списъка на 

учебниците за 1, 2, 5 и 6 клас за следващата учебна година.  

Петото заседание се проведе на 09.04.2020 г., на което Общественият съвет се запозна 

с бюджет 2020 г. на училището и прие отчета на бюджета за първото тримесечие.  

На 07.07.2020 г. на шестото си заседание Общественият съвет прие отчета на бюджет 

2020 г. на училището за шестмесечието и съгласува учебните планове за следващата учебна 

година на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 клас.  На същото заседание членовете на Обществения съвет 

приеха Отчета по Плана за действие на мерките по Стратегията за развитие на ОбУ „Никола 

Вапцаров“, с. Вълчитрън за предшестващите четири учебни години: 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2018 и 2019/2020 година.  

На последното заседание за учебната 2019/2020 година, седмо по ред Общественият 

съвет съгласува приетите на заседание на Педагогически съвет училищни документи: 

Стратегия за развитие на училището, Мерки за подобряване качеството на образователния 

процес, Етичен кодекс на работещите в училището, Училищни правила за действие в 

условията на Ковид-19. Също така бе съгласуван и списъка на учебниците за 8 – 10 клас за 

учебната 2020/2021 година.  

Поради обстановката от Ковид-19 част от заседанията бяха проведени дистанционно.  

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 

училището.  

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.   
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По втора точка от дневния ред с гласували „ЗА“ - 5;  „Въздържали се“ – няма,  

„Против“ – няма общото събрание взе следното   

  

Р Е Ш Е Н И Е № 2  

  

1. Общественият съвет приема отчета за работата на Обществения съвет за учебната  

2019/2020 година  

  

  

По трета точка от дневния ред – Текущи – г-н Лунголов уведоми за предстоящото 

тренировъчно занятие за евакуация при пожар на 8 октомври: ще бъде на три етапа преди 

обстановката и недопускане на струпване на повече ученици на едно място: за ПГ, 1 – 4 клас 

– в 9,20 ч.; за 5 – 7 клас – в 9,40 ч.; за 8 – 10 клас – в 10,20 ч.  

Обърна се сериозно внимание на носенето на маски от учениците и задължението на 

родителите да осигурят такива за децата си.  

Присъстващите изказаха мнение за храненето на учениците в училищния стол и 

изразиха задоволство от менюто и качеството на храната.  

  

  Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.  

  

  

  

ТОНИ НИКОДИМОВ  

Секретар  

  

ГЕОРГИ ТАРОВ  

Председател   

  

  


