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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

Днес, 25.10.2022г., в 17,30 ч., в изпълнение на чл.267, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование и във връзка с Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 

Министерство на образованието и науката се проведе заседание на общото събрание на 

учителите и служителите в ПМГ „Яне Сандански“ и заседание на Обществения съвет 

към ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев. 

На заседанието присъстваха 7 /седем/ членове на обществения съвет и Елка 

Божикова – директор на ПМГ „Яне Сандански“. Отсъстващи - няма. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Отчет на Бюджет 2022 г. на ПМГ „Яне Сандански„ , гр. Гоце Делчев, за 

деветмесечието. 

Госпожа Божикова предложи да се включи и 2 точка в дневния ред: избор на член и 

резервен член за родители, които ще бъдат включени в състава на атестационната 

комисия за атестиране на директора на училището. 

Заседанието беше открито от Елка Божикова, директор на училището, която 

предостави думата на г-н Думбанов – главен счетоводител да даде информация за  

изразходването на средствата за деветмесечието. Г-н Думбанов даде следната 

информация: 

Към  30.09.2022 год. училището има утвърден бюджет в  лева.  2 676 974   

Източници на бюджета:     

 - преходен остатък от 2021 г.    43 824  

 - средства по формула    2 370 733  

 - стипендии   56 721  
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Първоначално утвърден бюджет :    2 471 278  

 Допълнително финансиране чрез ПРБК:   

-средства за изпълнение на НП "Без 

свободен час" 

    

-средства за учебници и учебни помагала   1 694  

- средства за стипендии постигнати резултати от ДЗИ 16 075  

-средства за изпълнение на 

НП"Осигуряване на съвременна 

образователна среда" 

    

-средства от НП ,Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала" 

  90 325  

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за 

всички" 

  3 555  

-средства за осигуряване на дейности по 

НП „Ученически състезания и олимпиади" 

    

 -средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати   

 - средства за електронен дневник     

-средства за НП „ИКТ в училище"     

.-средства за увеличени стандарти за 

издръжка 

  68 991  

-средства за модул "Културн. институции 

като образователна среда" 

    

- НП "Иновации в действие"     

  Общо допълнително финансиране чрез ПРБК: 180 640  

Дофинансиране:     

 - Състезание "Математика за всеки"  от 

МОН 

  510  

 - Дарение стипендия за ученик   2 100  

 - Собствени приходи   2 500  

.-ПУДООС   2 447.50  

 - Национална олимпиада по химия от 

МОН 

  7 277  

 - ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж"-  проект "Подкрепа 

за приобщаващо образование" 

  5 361  

 - ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж"-  проект 

"Образование за утрешния ден" 

  4 860  

 - Спрени семейни помощи за деца от 

АСП-МТСП 

    

Общо дофинансиране   25 055.50  

 

 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

§§ 

 

 

План за 

2022 г. 

 

Отчет 

към 

30.09.2022 

г.  

 

% на 

изпъ

лнен

ие 



1 2 3 4 5* 

Заплати за перс.нает по труд. и 

служ.правоотношения 

01-00 1 685 782 1 080 574   

-запл.на персонала по труд. 

правоотношения 

01-01 1 557 980 1 039 652 67 

-запл. от правоотношения,приравнени към 

трудовите 

01-03       

- ДМС и др.възнаграждения     01-09 127 802 40 922 32 

Други възнагражд. и плащания за 

персонала 

02-00 218 111 195 333   

- за нещатен персонал по трудови 

правоотношения 

02-01       

- за персонал извънтрудови 

правоотношения 

02-02 15 846 10 882 69 

- изплатени суми от СБКО,за облекло и 

др.на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 95 440 76 382 81 

- обезщетения на перс. с характер на 

възнаграждения 

02-08 94 825 97 284 103 

- други плащания и възнаграждения 02-09 12 000 10 785 90 

Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 

05-00 393 513 251 585   

- осигурителни вноски от работодатели за 

ДОО 

05-51 198 987 127 416 64 

- осигурителни вноски от работодатели за 

УПФ 

05-52 64 808 40 292 62 

- здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 

05-60 83 757 54 869 66 

- вноски за допълн. зад.осигуряване от 

работодатели /ДЗПО/ 

05-80 45 961 29 008 63 

ИЗДРЪЖКА 10-00 263 693 137 163   

- храна 10-11       

- медикаменти 10-12 700 680 97 

- постелен инвентар и облекло 10-13 6 800 5 020 74 

- учебни и научно-изследов. разходи и 

книги за библиотеката 

10-14 2 194 1 467 67 

- материали 10-15 57 971 34 819 60 

- вода, горива и енергия 10-16 94 854 24 598 26 

- разходи за външни услуги 10-20 73 524 52 647 72 

- текущ ремонт 10-30 11 000 4 248 39 

- платени данъци, мита и такси /без 

осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 

19-00 8 750 8 633 99 

- командировки в страната 10-51 6 400 5 025 79 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52       



 Към 30.09.2022 год. училището няма неразплатени разходи 

Г-н Думбанов обясни, че процента на изпълнение на бюджета на училището е в по-

голям размер в следните параграфи: 

1. Параграф 01-09 „ДМС и други възнаграждения“ – процента на изпълнение е по-

малък, защото диференцираното заплащане на персонала се изплаща през месец 

октомври. 

2. Параграф 02-08 “Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение” – 

процента на изпълнение е 103%, тъй като изплатените суми за обезщетения ще бъдат 

възстановени по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на 

персонала“. 

3. Параграф 02-09 „Други плащания и възнаграждения” – разхода е по-голям, тъй 

като до края на деветмесечието са представени 105 бр. болнични листи от учители и 

служители и това доведе до заплащане в по-голям размер на обезщетения, поради 

временна нетрудоспособност от работодател.  

4. Параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“, изпълнението е на 26%, понеже в 

бюджета са заложени повече средства за отоплителния сезон в края на 2022 г., поради 

непрекъснато нарастващите цени на отоплението и ел. енергията. 

5. Параграф 19-00 „Платени данъци, мита и такси” - Разходът е по-голям, понеже 

такса битови отпадъци за 2022 г. е заплатена през първото тримесечие, за да бъде 

използвана 5% отстъпка при заплащане на таксата през този период. 

6. Параграф 10-62 „Разходи за застраховки“ – застраховката на сградите и 

имуществото се заплаща в края на календарната година и е предвидено цялата сума по 

този параграф да бъде изразходена през последното тримесечие. 

- разходи за застраховки 10-62 1 500 26 2 

- такса ангажимент по заеми 10-63       

- други финасови услуги 10-

69 

      

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-

91 

0 0 0 

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни 

обезщетения 

10-

92 

      

- др. некласифицирани в др. параграфи и 

подпараграфи 

10-98       

Стипендии 40-00 92 454 49 329 53 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 

51

-

00 

      

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 

52-

00 

12 500 12 398 99 

Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование"   

6 061     

Проект "Образование за утрешния ден"   
4 860 4 855 100 

Всичко:   2 676 974 1 731 237   



7. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – по този проект средствата  

ще бъдат изразходвани след верифициране от МОН. 

Думата бе дадена за изказвания. Присъстващите подкрепиха отчета на бюджета и 

изказаха надежда, че ще се справим до края на годината с всички предизвикателства,. 

Други изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.  

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

Общественият съвет към ПМГ „ Яне Сандански „ , гр. Гоце Делчев, съгласува отчета за 

разходването на бюджета за  деветмесечието на 2022 г. 

 

 След приключването на дневния ред г-жа Божикова запозна присъстващите с 

писмо с изх.№РД-15-551/18.10.2022 г. на РУО – Благоевград относно избор на член и 

резервен член за родители, които ще бъдат включени в състава на атестационната 

комисия за атестиране на директора на училището. 

Aнета Вълева предложи за представител в комисиите за атестиране на директорите да 

бъде Мария Бозукова – председател на Обществения съвет  

Стоянка Грозданова предложи Мила Сарандева, а Мария Бозукова да бъде резервен 

член. 

Мила Сарандева заяви, че за нея с удоволствие ще се включи. 

Други изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.  

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

Г-жа   Мила Сарандева да бъде член в състава на атестационната комисия за атестиране 

на директора на училището, а г-жа Мария Бозукова да бъде резервен член. 

 

След приключването на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

Мария Пеева 

Съгласувал: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Мария Бозукова   


