
П Р О Т О К О Л   № 4 / 27.10.2021 г. 

 

Днес, 27.10.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет на ОУ „Отец Паисий“ – 

Силистра при следния  

 

Дневен ред: 

1. Одобряване на Стратегията за развитие на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра 2021 – 2025; 

2. Отчет на изпълнение на бюджет 2021 г. на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра в края на III 

– то  тримесечие. 

 

В заседанието се включиха: 

1. Ивелина Костадинова 

2. Мария Стойчева 

3. Траян Петров 

4. Румяна Атанасова 

 

От заседанието на Обществения съвет отсъства само 1 член – г-жа Мария Димитрова, служебна 

ангажираност. Проведен разговор с нея и изразено съгласие по предварително изпратените 

документи за съгласуване. 

 

 

На заседанието на Обществения съвет присъства и Галя Илиева, директор на ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Силистра. 

 

Заседанието се води от г-жа Ивелина Костадинова, председател на Обществения съвет. 

 

По първа точка от дневния ред г-жа Костадинова даде думата на  госпожа Галя Илиева 

да представи накратко Стратегията за развитие на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра 2021 – 2025, 

като в своето изказване открои следните акценти: 

- анализ на външната среда; 

- състоянието на материално-техническата база, в т.ч. силни и слаби страни, възможности 

и заплахи; 

- мисия на училището; 

- визия на училището; 

- приоритетите, очертани от ръководството и учителите; 

- план на действие за изпълнение на приоритетите на училището. 

 

Решение по 1. точка от дневния ред: 

Общественият съвет прие с четири гласа „за“ така представената Стратегия за 

развитие на ОУ “Отец Паисий” за периода 2021 - 2025 година. 



● По втора точка от дневния ред госпожа Галя Илиева представи накратко 

разпределението на бюджета на училището по дейности.  

Бюджетът на училището за 2021 година е 1 250 679 лв. съгласно формулата за определяне 

на бюджетите на училищата в община Силистра, от които:  

● Приходи: 1 060 319 лв., разпределени в следния порядък: 

- Субсидия по стандарт за III-то тримесечие  - 959 915 лв. ( в т.ч. целеви средства за: 

занимания по интереси 8 603 лв., МТБ – 7 975 лв., субсидия по транспортна схема 15 888 лв., 

спорт за всички – 1 675 лв., учебници – 18 790 лв., ресурсно подпомагане – 41 379 лв., стандарт 

за храна на учениците – 13 043 лв., областен кръг олимпиади – 510 лв.); 

-Преходен остатък от 2020  година – 34 582 лв. ( в т.ч. 7 104 лв. по национални програми);  

-  Собствени приходи – 1 240 лв. (наем 1128 лв., –87 лв. данък, 112 лв. от продажба на 

вторични суровини); 

-  Дарения – 1 400 лв. (350 лв. от Общински съвет – Силистра за мартеници, 800 лв. от 

„МПР Консулт“ АД и 250 лв. от  Дария Златкова); 

-  Получени средства по НП – 30 549 лв. (НП „Отново заедно“ – 8 750 лв., НП „ Участвай 

и променяй – родителят активен партн. в уч.живот “ – 2 921 лв., НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“  – 4 549 

лв., НП Оптимизация на вътрешната структура на персонала– 9 450 лв. , НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, модул „Площадки по БДП“ – 1 883 лв., ПУДООС – 2 486 

лв.); 

-  Програма Еразъм +, проекти „Образование за утрешния ден“ , Подкрепа за 

приобщаващо образование и „Равен достъп до училищно образование“ – 32 633 лв.; 

-  По проект „КПРПС“  е предоставен временен безлихвен заем от бюджета за 

финансиране на дейности, поради липса на финансов ресурс по проекта – 9 030 лв. 

● Разходи - 985 603 лв., както следва: 

- Заплати на персонал по трудово правоотношение – 664 232 лв.; 

- Други възнаграждения и плащания – 43 641 лв. (от които: граждански договори – 5 

682 лв. ; представително облекло – 15 910 лв; обезщетения по чл. 224 от КТ – 833 лв.; 

обезщетения за ползвани болнични – 3 216 лв., закупени ваучери СБКО – 18 000 лв.); 

- Задължителни осигур. вноски от работодател  151 161 лв.  

 

Решение по 2. точка от дневния ред: 



Общественият съвет прие с четири гласа „за“ така представения Отчет на 

изпълнение на бюджет 2021 г. на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра в края на III – то  

тримесечие. 

 

 

Протоколчик:                                                            Председател на Обществения съвет: 

 /Александър Господинов/                                      /Ивелина Костадинова/ 


