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ПРОТОКОЛ № 15/ 13.03.2019 г. 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 
 

 На, 27.03.2019 г., от 18:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. 

Бургас в съответствие с чл.19, ал.3 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените свети към детските градини и училищата, се проведе 

редовно заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” -  Бургас. 

Присъстваха шест от седемте члена на Обществения съвет заедно с председателя 

на училищното настоятелство.От редовните членове отсъства един член, но е изказала 

становище по телефона. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Проект на бюджет 2019 г. и запознаване с планирани ремонти през 2019 година. 

2. Училищен план-прием в първи клас за учебната 2019/2020 година. 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

По т.1 – Юлия Пенева - Директор на училището и Силвия Пенева – заместник-

директор по АСД презентираха и информираха подробно присъстващите  с проекта 

на бюджета на училището за финансовата 2019 година.  

Рамката на бюджета бе представена, като съвкупност от сумата по утвърдената 

формула, издръжката на лекарския кабинет, добавка за ученици на ресурсно 

подпомагане и преходния остатък. Към нея се прибавят и собствените приходи, които 

са от наем и рента на земеделски земи, собственост на училището. 

Рамка на бюджета - 1516248 лв., в това число: 

 Дейност 322 - училище – 1500345 лв. 

 Дейност 437- здравен кабинет – 1157 лв. 

 Дейност 338 – ресурсно подпомагане – 3645 лв. 

 Преходен остатък – 1821 лв. 

 Планирани собствени приходи: 9280 лв.  
Дейност 322 – училище – 1500345 лв. 

В това число: 

 Субсидия за институция – 37440 лв. 

 средства по формулата за 24 паралелки – 191318 лв. 

 средства по формулата за 607 ученика – 953430 лв.  

 средства за отопление – 9043 лв. 

 за 3 ученик на индивидуална форма на обучение – 13068 лв.  

 за 4 ученика на комбинирана форма на обучение – 4896 лв. 

 норматив за група /12 групи/ ГЦОУД в 1-4 клас – 21096 лв. 

 норматив за ученици в група /297 ученика/ ГЦОУД в 1-4 клас – 204336 лв. 

 норматив за подпомагане на храненето 1-4 клас – 32618 лв.  
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 добавка за МТБ  – 15175 лв. 

 средства за занимания по интереси за институция – 1900 лв. 

 средства за 607 ученици – 16025 лв.  
Дейност 322 - училище 

в т.ч. преходен остатък и планирани собствени приходи 

ДЕЙНОСТ 322 §§ Годишен 

план 

Заплати и възнаграждения на персонала 01-00 922000 

Заплати по трудови правоотношения 01-01 922000 

Други възнаграждения и плащания 02-00 56400 

Персонал изнътрудови правоотношения 02-02 900 

Суми за СБКО и представително облекло 02-05 49000 

Обезщетения с характер на възнаграждение 02-08 500 

Други плащания и възнаграждения 02-09 6000 

Вноски  от работодатели 05-00 20600 

Осигурителни вноски за  ДОО 05-51 86290 

Осигурителни вноски за УПФ 05-52 41850 

Здравно-осигурителни вноски  05-60 54460 

Вноски за ДЗПО 05-80 23400 

Издръжка 10-00 325344 

Храна 10-11 32618 

Постелен инвентар и облекло 10-13 6160 

Уч. и научноиз. и книги за библиотеката 10-14 7000 

Материали 10-15 70215 

Вода, горива и ел.енергия 10-16 70000 

Разходи за въшни услуги 10-20 99571 

Текущ ремонт 10-30 34280 
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Командировки в страната 10-51 3000 

Разходи за застраховки 10-62 2500 

Платени данъци, такси 19-00 1702 

Платени данъци, мита и такси 19-81 1702 

Всичко за дейността:  1511446 

  

Дейност 437 – Здравен кабинет в училище  

Дейност 437   

§§ 

Годишен 

план 

Издръжка 1000 1157 

Медикаменти 1012 600 

Материали 1015 557 

Всичко за дейността:  1157 

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане  

Дейност 338    

     §§ 

Годишен 

план 

Издръжка 1000 3645 

Материали 1015 3645 

Всичко за дейността:  3645 

 

Приоритентни ремонтни дейности през 2019 година са: 

1.   Частичен ремонт на горната част на фасадата на сградата; 

- Пропаднал асфалт в двора на училището; 

- Смяна на останалите стари осветителни тела в сградата; 

- Подмяна на камерите за видеонаблюдение; 

- Освежаване боята – 2 стаи; 

- Програма «Първокласно начало», закупуване на: 

1. Нови радиатори за 3 класни стаи; 

2. Стационарни компютри/лаптопи – 3 бр.; 

3. Мултимедийни проектори – 2 бр.; 
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4. Бели дъски – 3 бр. 

Тази информация бе предоставена с презентация по параграфи и дейности, 

като тя ще бъде приложена към самия Протокол от заседанието. 

 По т.2 от дневния ред относно училищния план-прием в първи клас за 

учебната 2019/2020 година, на присъстващите беше предложена презентация от 

главен учител Станка Мазнева за дейностите от информационната кампания в първи 

клас и предложението през следващата учебна година да има три паралелки в първи 

клас и три групи за целодневна организация.То е съобразено с преминаване към 

едносменен режим / от 4 – 3 паралелки/ , без кадрови промени / 1  колега се 

пенсионира и щата се закрива/. 

 

След приключване обсъждането по дневния ред на заседанието, Обществения съвет 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за бюджет за 2019 г. на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. 

Бургас с разпределението по. 

 

Гласували „ЗА” - 7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

 

2. Във връзка с училищния план-прием в първи клас за учебна 2019/2020 година 

приема предложението за 3 паралелки. 

 

Гласували „ЗА” - 7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:00 часа. 

 

 

 

Иван Бостанджиев /п/ 

Председател  

       

 

 

Анита Василева /п/ 

Протоколчик 
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СТАНОВИЩЕ 

 

на Обществения съвет  

към ОУ”Свети Климент Охридски” – град Бургас 

 

На свое заседание на  13.03.2019 г., от 18:00 часа в сградата на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас в съответствие с чл.19, ал.3 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини 

и училищата, се проведе редовно заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. 

Климент Охридски” -  Бург 

Въз основа на анализа на броя на учениците в гр. Бургас, училищната мрежа в 

ОУ”Свети Климент Охридски” – град Бургас, ДОС за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини и училищата, 

Обществения съвет изразява следното свое становище : 

Училищният  план-прием в първи клас за учебната 2019/2020 година  да се 

осъществи в три паралелки. 

 

 

    

Иван Бостанджиев /п/ 

Председател 
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