СУ „Христо Ботев” град Кочериново, област Кюстендил
ул. „Св.Иван Рилски” 113, тел.:07053/2236; 2220; e-mail:sou_kocherinovo@abv.bg
Вх. № 407-В/26.02.2021г.

П Р О Т О К О Л № 2/ 26.02.2021 година
Днес,26.02.2021г., от 13.30 часа в СУ „Христо Ботев” град Кочериново се
проведе заседание на обществения съвет – онлайн и имейли.
Присъстват: Валентин Велинов, Живко Лапачки, Николета Василиева, Диана
Механджийска, Мирослава Александрова, Сотир Балев и Любка Джонова.
Материалите за заседанието са представени от Надя Коюмджийска – директор и
Анна Миладинова – ЗДУД.
Дневен ред:
1. Съгласуване на предложение от директора на СУ „Христо Ботев” град
Кочериново за разпределение на средствата от установеното превишение на
постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
Докладва: Валентин Велинов- председател на Обществения съвет
2. Даване на становище за бюджет на училището за 2021г.
Докладва: Директор
По точка първа от дневния ред
Валентин Велинов представи справката, която е подробно изготвена и нагледно
показва разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на училището
Предложение на Надя Коюмджийска – директор на училището
СПРАВКА НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК НА
2 0 2 0 Г.
Преходния остатък на 2020 г. се състои от целеви средства, проекти и ДДД и е в
размер на 165 592 лв.
1. Остатъците от целеви средства са:
Целеви средства
1.Закуска
2.Стипендии
3.Занимания по
интереси
4.Поддръжка на
автобуси
ОБЩО:

Бюджет
12 113 лв.
10 368 лв.

Отчет
3 392 лв.
8 758 лв.

Остатък
8 721 лв.
1 610 лв.

9 430 лв.

1 030 лв.

8 400 лв.

65 550 лв.

50 639 лв.

14 911 лв.
33 642 лв.

2. Остатъците по проекти са както следва:
Наименование на
проект
1.”Подкрепа за
успех”
2.”Еразъм +”
ОБЩО:

Бюджет

Отчет

Остатък

25 952 лв.

10 913 лв.

15 039 лв.

23 166 лв.

4 621 лв.

18 545 лв.
33 584 лв.

Общия остатък от целеви средства и проекти е в размер на 67 226 лв.
3. Остатък от ДДД в размер на 98 366 лв., в който са включени работните заплати
за месец декември 2020г.
4. Предложение за разпределение на преходния остатък, както следва:
Преходният остатък на 2020г. от ДДД е в размер на 98 366 лв.
№

1.

2.

3.

4

Наименование на параграфи
Запл. и възнагр.на персон.нает
по трудови правовоотношения.

§

Преходен остатък ДДД

01-00

50 528

02-00

12 365

02-01

253

02-02

1 304

02-05

6 469

02-08

4 339

Всичко осигурителни вноски:
-осигур. вноски от работодат. за
ДОО
-осигур. вноски от работод. за
УПФ
-здравно осигур.вноски от
работодателя
-вноски за ДЗПО

05-00

10 678

05-51

3 521

05-52

4 930

05-60

1 173

05-80

1 054

Издръжка
-материали
-вода, горива, енергия

10-00
10-15
10-16

24 795
13 952
10 843

Всичко суми за разпределяне:

99-99

98 366

Др.възнагр. и плащания на
персонала
-за нещатен перс. нает по
тр.правоотнош.
-за перс. по извън трудови
правоотнош.
-изплатени суми по
СБКО,облекло и др.
-обезщ. с характер на
възнаграждения

Изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 1
На основание член 16, ал. 1, т.5 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети съгласува предложението от директора на СУ
„Христо Ботев” град Кочериново за разпределение на средствата от установеното
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
Гласували: за - 7, против – няма, въздържали се - няма
По точка втора от дневния ред
Надя Коюмджийска – директор запозна присъстващите членове на обществения
съвет с
БЮДЖЕТ 2021 Г.
Стандартите за 2021 г. спрямо стандартите за 2020 г., са следните:
Показатели
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка
ЕРС за ученик в дневна
форма
Индивидуална форма на
обучение
Стандарт за самостоятелна
форма
Ресурсно подпомагане
Комбинирана форма на
обучение
МТБ
Норматив за подпомагане
храненето на децата от I-IV
клас
Норматив за ученик в група
за целодневна организация
на учениците от I-VII клас
Норматив за група за
целодневна организация
на учебния ден
Средства за занимания по
интереси
Стипендии

Стандарт 2020 г.
44 600 лв.
9 485 лв.
1 869 лв.

Стандарт 2021 г.
50 630 лв.
10 774 лв.
2 123 лв.

Разлика
+ 6 030 лв.
+ 1 289 лв.
+ 254 лв.

5 201 лв.

6 033 лв.

+ 832 лв.

632 лв.

733 лв.

+ 101 лв.

452 лв.
1 461 лв.

495 лв.
1 695 лв.

+ 43 лв.
+ 234 лв.

25 лв.

25 лв.

-

94 лв.

94 лв.

-

805 лв.

927 лв.

+ 122 лв.

2 058 лв.

2 371 лв.

+ 313 лв.

30 лв.

30 лв.

-

87 лв.

87 лв.

-

От стандартите от ДДД за 2021 г. бюджетът е в размер на 1 063 424 лв.
Бюджетът се формира от стандартите за 2021 г. и преходен остатък от 2020 г. и е в
размер на 1 229 016 лв. разпределен, както следва:
- 63.51 % в § 01-00 /заплати и възнаграждения на персонала/;
- 4.26% в § 02-00 /др. плащания на персонала-СБКО, облекло, обезщетения/;
- 13.72% в § 05-00 /осигурителни вноски/
- 17.64% в § 10-00 /издръжка/;
- 0.87% в § 40-00 /стипендии/.
Средствата за делегираните от държавата дейности по образование, определени с
решение на МС № 790/30,10,2020 г. се изразходват за увеличение на индивидуалните
работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование.

Минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите
специалисти към 01,01,2021 г. се увеличават средно с 15.35%, както следва:
- Директор – от 1 528 лв. на 1 760 лв. /15.2%/;
- Зам.Директор – от 1 246 лв. на 1 420 лв. /14%/;
- Учител - от 1 085 лв. на 1 260 лв. /16.1%/;
- Старши учител – от 1 120 лв. на 1 300 лв. /16.1 %/.
Съгласно КТД от 17.08.2020 г. и Анекс от 07.12.2020 г. се прави и следната промяна
на допълнително трудово възнаграждение, считано от 01.01.2021 г.:
1. На класните ръководители, членове на синдикатите – не по-малко от 46 лв.
месечно;
2. За времето на провеждане на обучение от разстояние в електронна среда 30 лв.
месечно за компенсиране на разходите за консумативи на педагогическите
специалисти.
В бюджета на училището за 2021г. са заложени допълнителни възнаграждения
по КТД.
Изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 2
На основание член 16, ал. 1, т.4 и ал.4 и ал.5 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети дава положително становище по
предложението от директора на СУ „Христо Ботев” град Кочериново за разпределение
на бюджета на училището за 2021г..
Гласували: за - 7, против – няма, въздържали се - няма
След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше
закрито.
Валентин Валинов
Председател на обществения съвет на СУ „Христо Ботев” град Кочериново
Живко Лапачки
Протоколист

