
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

На основание чл. 16, ал. 5 от от 

Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата във връзка с 

проекта за Бюджет 2017 на ІІІ ОУ „Гоце 

Делчев” 

I. очакваните приходи и разходи по видове – 

Приходите на училището са по единен 

разходен стандарт и отдаване на помещения 

от наем; 

II. параметрите, въз основа на които са 

формирани разходите за персонал: 

Численост – 48 педагогически /1 директор, 2 

заместник-директори, 1 Педагогически 

съветник, 1 Ръководител на направление 

"Информационни и комуникационни 

технологии", 2 учители в подготвителна 

група, 14 учители начален етап (I-IV клас), 8 

учители на целодневна организация, 19 

учители в прогимназиален етап (V-VIII клас)/, 

3 административен и 8 помощен персонал, 

размер на възнагражденията: Около 730 000 лв. 

Бюджет 2017 

  

Проект!!! 

ЕРС -ПГ 34 1117 37978 

ЕРС -У 587 1606 942683 

сам. ФО 7 359 2513 

МТБ 587 25 14509 

ЦДО 216 565 122011 

СОП 10 326 3260 

Закуска 324 72 23328 

      1146282 

Остатък от 2016 6771 

Собствени 873 

   
1153926 

Основание & 
ПЛАН 

2017 

Заплати и 

възнаграждения 

01 00 805000 

Заплати на 

персонала  

01 01 805000 

Други 

възнаграждения 

02 00 45800 

ПВЗ 02 01 0 

СБКО и РО 02 05 37800 

Обезщетения 02 08 5000 

Др. с х-р на 

възн.- болнични 

02 09 3000 

Осигуровки 05 00 177700 

ДОО 05 51 90000 

УПФ 05 52 28300 

ЗО 05 60 38800 

ТЗ 05   4000 

ДЗПО 05 80 16600 

Издръжка 10 00 119926 

Храна 10 11 41000 

РОблекло и пост. 

инвентар 

10 13 4000 

Учебници и 

квалификация 

10 14 1000 

материали 10 15 15035 

Вода, Газ, Ток 10 16 28000 

външни услуги 10 20 21000 

Текущ ремонт 10 30 8000 

командировки 10 51 1500 

застраховки 10 62 141 

Глоби, лихви 10 92 250 

ОБЩО     1148426 

Основен ремонт 51 00 0 

Придобиване на 

ДМА 

52 00 5500 

Придобиване на 

НмДА 

53 00 0 

ВСИЧКО     1153926 



 От 01.01.2017 е направено увеличение на ОМР на основание Анекс към КТД с около 

6%. 

Други плащания за персонал – ДТВ на основание чл.8 (ал. 2, т.3 и ал. 3) от Наредба № 1 

от 04.01.2010 година за работните заплати на персонала в звената от системата на 

народната просвета – 55000 лв. 

– за постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал, в съответствие с 

Раздел IV  от Наредба № 1от 2010 година за работните заплати на персонала в звената 

от системата на народната просвета – 25000 лв., 

Осигурителни вноски – 177700 лв.; 

III. списък на капиталовите разходи – Закупуване на ИКТ на стойност 5500; 

IV. основните ограничения при формирането на бюджета - няма; 

V. размера на целевите средства по видове – към момента няма. Очакват се средства за 

учебниците и учебните помагала.; 

VI. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп-

ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина – 6771 лв; 

VII. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - 873. 

 

 

 

 

 

ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ 
 

Подготвителни групи – издателство „Анубис“ - Комплект познавателни книжки "Приятели" 

 

ПЪРВИ клас: По всички предмети- издателство „Просвета плюс“ 

 

ПЕТИ клас: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  ........................................................ ИК"Анубис" ООД 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................. ИК „Анубис“ ООД 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ....................................................... „Оксфорд Юнивърсити Прес” 

МАТЕМАТИКА .............................................................. ИК “Анубис” ООД 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ......................... „Просвета Плюс“ ЕООД  

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ..................................... „Булвест 2000“ ООД 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА .................................... ИК “Анубис” ООД 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ............................................ „Просвета АзБуки“ ЕООД 

МУЗИКА .......................................................................... „Просвета - София“ АД 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО .................................... ИК “Анубис” ООД 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ................ „Бит и техника“ ООД 

 

 

 



Препис-извлечение от Протокол № 4 
 

ОТНОСНО: Прием на ученици през 2017-18 учебна година 

 
Днес, 25.01.2017 г. се проведе заседание на Педагогическия съвет. Присъстват 52 

членове. По уважителни причини отсъства Юлия Божинова. 

Г-н Манчев предложи следния Дневен ред. 

1. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2016 г. 

2. Прием в училище за учебната 2017 – 2018 г. 

3. Програма „ Гоцеви дни”. 

4. Съобщения. 

* * *  

По т. 2 от ДР, г-н Манчев докладва, че все още не са приети ДОС за 

финансирането на институциите и за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие, но въз основа на анализ на броя на учениците в населеното 

място и стратегията на общината броя на паралелките в първи клас, който да бъде 

утвърден, е 3 /три/. В пети клас броят на паралелките също да бъде 3 /три/. 

Броят на учениците в паралелките да бъде максималния съобразно ДОС за 

физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските 

градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите. 

Г-н Манчев запозна ПС със Заповед №РД-06-1543/01.12.2016 г. на началника на 

РУО и утвърдената от Кмета на община Петрич Система за прием на ученици в първи 

клас в общинските училища на територията на град Петрич и предложи следните 

критерии за осъществяване на приема: 

Основен критерий: 

- Близост до училището – от 6 до 2 т. в рамките на гр. Петрич, 1 т. за жители 

на общината. 

Допълнителни критерии: 

- деца на учители и служители в училището – 3 т. 

- деца завършили ПГ в училището – 3 т. 

- други деца от семейството обучаващи се в училището – 2 т. 

- близост до местоработата на родителите – 2 т. 

- деца с двама починали родители – 2 т. 

- деца на инвалиди – 2 т. 

- деца с трайни увреждания над 50% – 1 т. 

- деца със СОП – 1 т. 

- деца близнаци и тризнаци – 1 т. 

 

Други предложения не бяха направени. ПС прие направените предложения от г-

н Манчев за брой на паралелките и критерии за прием в 1 клас. 

 

Гласували 52                         за - 52                                против – няма 

* * *  


