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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  № 4  

 

Днес, 14.04.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ОбУ „Никола 

Вапцаров“ с.Вълчитрън. На заседанието присъстват всички 5 членове.   

Заседанието се проведе при следния   

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

  

1. Запознаване с Бюджет 2021  

    Докладва: Светла Стефанова – счетоводител 

2. Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 г.  

Докладва: Светла Стефанова – счетоводител 

3. Съгласуване на училищен учебен план за учебната 2021/2022 година за ІІ, ІІІ, IV,  

V, VІ, VІІ, VII, VIII, ІХ, и X клас  

Докладва: Д. Лунголов - директор  

  

  

Заседанието се ръководи от председателя г-н Георги Таров.  

  

По първа точка от дневния ред бе представен бюджета на училището за 2021 г. 

Същият е изготвен от Светла Стефанова – главен счетоводител и е утвърден от кмета на 

Община Пордим. Бюджетът е изготвен на база формула, утвърдена от кмета и Вътрешните 

правила за работната заплата.   

Бюджетът на училището за 2021 г. е в размер на 847 128.00 лева  формиран, както 

следва:  

696 768.00 лева са средствата по ЕРС; 

150 360.00 лева  преходен остатък;  
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В бюджета са включени всички плащания по отношение на възнаграждения, в т.ч. 

ДТВ за 24 май, 15 септември и Коледа, както и еднократно плащане в края на годината и 

диференцирано заплащане на педагогическите специалисти. Във връзка с издръжката на 

училището, в бюджета са включени дължимите плащания към доставчици на услуги, по 

договори, такси за електро енергия, газ, вода и др. Остават средства за ремонт, който ще се 

осъществи през лятото.  

Светла Стефанова - бюджетът е изготвен на база изразходваното през 2020 г.   

По отношение на заложените средства за ремонт - допълнително може да се 

обмисли точно какво ще се прави. Възможностите за тези средства са: асфалтиране на 

двора, стените в коридорите и класните стаи, закупуване на технически средства.   

         По първа точка от дневния ред с гласували „за“ – 5; „въздържали се“ – няма“; 

„против“ – няма бе прието следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 1  

Общественият съвет при ОбУ „Никола ВСапцаров“ с. Вълчитрън,  съгласува  

Бюджет 2021 на училището.  

  

 По втора точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Светла Стефанова, която 

представи отчета на бюджет 2021  за първото тримесечие.  

Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за първото тримесечие на 2021 

година плана е 220 353,00 лева. Планиран е, както следва:  

- 75,9 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително 

облекло, извънтрудови правоотношения ;  

- 22,3  % за издръжка на училището;   

- 1,8  % за стипендии;  

Към 31.03.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици.  

Към  31.03.2021 г. от планирани 220 353,00 лв. са изразходвани  210 394,00 лв.  

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на 2021 

годината са:  

- 115 630,00 лв. за заплати;  

- 13 269,64 лв. за представително облекло;  

- 541,00 лв. за възнаграждения по граждански договори;  

- 26 206,00 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 
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- 3176,00 лв. За възнагражденикя по проекти; осигурителни вноски в размер на 

600,00 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2021 г. са 57 787,00 

лв. Тези разходи, приравнени към 100 % са:  

- За хранене на учениците от начален етап – 2 696,00 лв.  

- За работно облекло – 13 269,64 лв.  

- За квалификация на педагогическия персонал – 3 960,00 лв.  

- За материали /канцеларски, почистващи препарати/ -17 366,00 лв.  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  21 443,00 лв. от разхода за издръжка  от тях:  

- Разходи за външни услуги – 1 282,00 лв.  

-     Разходи за стипендии – 2 975,00 лв. 

-     Представителни разходи – 58,00 лв. 

 Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и не се премина към гласуване.  

По точка втора от дневния ред с гласували „за“ – 5; „против“ – няма; „въздържали 

се“ – няма бе прието следното   

Р Е Ш Е Н И Е № 2  

Общественият съвет при ОбУ „Никола Вапцаров“, с. Вълчитрън съгласува отчета за 

първото тримесечие на Бюджет 2021 на училището  

  

По точка трета от дневния ред – Общественият съвет разгледа поотделно учебните 

планове на паралелките от 2 до 10 клас и се запозна с решенията на ПС, взети на 

заседанието, проведено на 13.04.2021 г.  

Думата бе дадена за изказвания: Такива не последваха и не се премина към 

гласуване.  

   

По точка трета от дневния ред с гласували „за“ – 5; „против“ – няма; „въздържали 

се“ – няма бе прието следното   

Р Е Ш Е Н И Е № 3  

1. ПС приема за втори клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на учебния 

план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1/32 ч. по БЕЛ  

  1/32 ч. по математика  
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  1/32 ч. по ИТ 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

лека атлетика 

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма Общественият съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е № 4  

1. ПС приема за трети клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на учебния 

план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1,5/48 ч. по БЕЛ  

  1/32 ч. по математика  

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

лека атлетика 

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма Общественият съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е № 5  

1. ПС приема за четвърти клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на 

учебния план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1,5/51 ч. по БЕЛ  

  1/34 ч. по математика  

 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

лека атлетика 

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма Общественият съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 6  

1. ПС приема за пети клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на учебния 

план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1/34 ч. – по БЕЛ 

  1/34 ч. – по математика 

  0,5/17 ч. – по ФВС 

 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

волейбол  

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма Общественият съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е № 7  

1. ПС приема за шести клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на учебния 

план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1/34 ч. – по БЕЛ  

  1/34 ч. – по математика 

  1/34ч. – по ФВС 

 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

волейбол  

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма Общественият съвет взе следното  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е № 8  

1. ПС приема за седми клас на учебната 2021/2022 година часовете от раздел Б на учебния 

план (избираеми учебни часове) да се разпределят, както следва:   

  1/36 ч. – по БЕЛ  
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  1/36 ч. – по ИТ 

  1/36 ч. – по ФВС 

 

 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове 

спорт: волейбол  

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

По трета точка от дневния ред с гласували за – 5, против – няма, въздържали се – 

няма.  

  

 

                   След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.  

  

  

           ТОНИ НИКОДИМОВ 

Секретар  

  

  

 ГЕОРГИ ТАРОВ 

Председател   

  

  


