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 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  № 2  

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

  

Днес, 13 март 2021 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. Съгласуване на предложението за учебници за Подготвителна група, I клас, III и VII клас  

за учебната 2021/2022 година.  

2. Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година.  

3. Съгласуване на учебен план за учениците, които през учебната 2021/2022 година ще бъдат 

в първи клас.  

  

  

4. Заседанието се ръководи от председателя г-н Георги Таров. Отчет на Бюджет 2020 на ОбУ 

„Никола Вапцаров“, с. Вълчитрън 

Докладва: директор, счетоводител  

5. Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година  

Докладва: директор  
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6. Съгласуване на учебен план на паралелки в VІІІ клас, които ще се приемат за учебната 

2021/2022 година  в ОбУ „Никола Вапцаров“, с. Вълчитрън 

Докладва: директор  

  

  

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

счетоводител, която представи отчет и анализ на бюджет 2020 на училището.  

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

следва:  

 683 484.00лева са средствата по ЕРС;  

 95 239.00 лева  преходен остатък;  

 

Бюджетът към 31.12.2020 година с направени корекции е разпределен  по параграфи, 

както следва:  

- За възнаграждения и осигурителни вноски / включително представително облекло,  

СБКО и извън трудови правоотношения  - 424 327.00лв. 

- За издръжка на училището – 161 300,00 лв. 

- За стипендии – 3910,00 лв. 

Към 31.12.2020 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и 

доставчици.  

Или общо преходен остатък – 150 360,00 лева.  

 В отчета за годината разходите за заплати и осигуровки са 83,2,0 % от общия разход, за 

издръжка на училището – 16 % , за стипендии – 0,8 % .  

Разходите на училището за заплати за 2020 годината са:  

- 424 327,00 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане, еднократно 

възнаграждение;  

- 12 445, 00 лв. за представително облекло;  

- 534,00 лв. за извънтрудови правоотношения;  

- 8 172,00 лв. за СБКО ;  

- 8 172,00 лв. за осигурителни вноски. 

Разходите за издръжка на училището за 2020 г. са 161 300,00  лв. - изразходвани, 

както следва, приравнени към 100 % :  
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- За хранене на учениците от начален етап –5 237,00 лв.  

- За работно облекло – 12 445.00 лв.  

- За учебни и научно изследователски разходи и училищна документация и 

медикаменти – 8 337,00 лв.  

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

- За учебници – 7 838,00 лв.  

- За материали / канцеларски, почистващи препарати, мебели. - 46 825,00 лв.  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  141 600,00 лв.  

- Разходи за външни услуги -  26 124,00 лв.  

- За текущ ремонт – 30 052,71 лв.  

- За разходи за сметка на СБКО – 8 172,00 лв.  

- За застраховки на автобусите, пътниците и имуществото – 2 584,00 лв.  

Разходи за стипендии –3 910,00 лв.  

- За придобиване на кмомпютри и хардуврдно оборудване – 7 780 лв. 

  

Г-жа Стефанова представи изразходването на бюджет 2020 в табличен вид. Тя 

наблегна на факта, че за 2020 г. сме изплатили 12 работни заплати с осигуровките. 

Направили сме ремонт с акцент физкултурен салон,  видеонаблюдение и мебели за класни 

стаи на втори етаж. Нямаме неразплатени и просрочени задължения.  

            Думата бе дадена за изказвания.  

Присъстващите изказаха становище, че сме се справили с бюджета отлично и е добре, 

че сме отделили средства за 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 2020 г. на ОбУ „Никола 

Вапцаров“, с. Вълчитрън 

2. Преходният остатък да се изразходва по предназначение – за обслужване на проекти, 

национални програми и за целевите средства  
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По втора точка от дневния ред – Съгласуване на предложение за държавен 

планприем за учебната 2021/2022 година – г-н Лунголов запозна присъстващите с решението 

на заседанието на ПС, проведено на 16.12.2020 г., а именно: да заявим по традиция две 

паралелки с професионална насоченост. 

  Направили сме анкета сред седмокласници, за да преценим доколко търсени са 

нашето училище и нашите паралелки и точно какво желаят учениците.  

  

Затова предложението на ръководството на училището е да предложим две паралелки 

за учебната 2021/2022 година, имайки предвид броя на учениците и предложението на МОН 

за целевите стойности на професионални и профилирани паралелки на ниво област.  

Думата бе дадена за изказвания:  

Присъстващите подкрепят решението на ПС.  

  По втора точка от дневния ред с гласували „за“ – 5; „Против“ – няма; „Въздържали се“  

– няма бе прието следното   

  

Р Е Ш Е Н И Е № 2  

1. Обществения съвет съгласува предложението на ОбУ „Никола Вапцаров“, с. 

Вълчитрънда заяви 2 (две) паралелки с прием след завършено основно образование за 

учебната 2021/2022 година  

2. Общественият съвет съгласува предложението на училището за вида на паралелките, а 

именно:   

Профил - „Професионално направление хранителни технологии“  

Професия 541030 – хлебар – сладкар;  

Специалност 5410301 – Производство на хляб и хлебни издели – Н за учебната 2021/2022 

година: 

 Профил - „Професионално направление строителство“ 

 Професия 582040 – строител – монтажник;  

 Специалност 5820404 – Дограма и стъклопоставяне - З за учебната 2021/2022 година:  
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По трета точка от дневния ред – Съгласуване на учебен план на паралелки в VІІІ клас, 

които ще се приемат за учебната 2021/2022 година  в ОбУ „Никола Вапцаров“, с. Вълч

 итрън – г-н Лунголов запозна присъстващите с приетите учебни планове на паралелките и 

разпределение на часовете от Раздел Б на учебния план.  

Думата бе дадена за изказвания:   

Присъстващите изказаха мнение, че предметите от Раздел Б и В на учебния план са 

подходящи.  

  По трета точка от дневния ред с гласували „за“ – 5; „Против“ – няма; „Въздържали се“  

– няма бе прието следното   

  

Р Е Ш Е Н И Е № 3  

Общественият съвет съгласува учебните планове на паралелките за учебната 2021/2022 

година. 

 Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.  

          

 

 

 

          ТОНИ НИКОДИМОВ 

Секретар  

  

  

ГЕОРГИ ТАРОВ  

Председател   

  

 


