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❑ПМС №408/23.12.2021 г. за 

изпълнение на държавния 

бюджет на Република България 

за 2022 г.

❑Заповед СО А 21-РД 09-

317/23.02.2022 г. на кмета на 

Столична община. 



98%/Единен Разходен стандарт
1538 ученици Х 2253 лв. / в дневна
форма=3465114.00 лв.

100% /Единен разходен стандарт 60

паралелки x 11766 лв. / =705960 лв ;
100% за институция : 55295 лв.
Инд.форма на обучение 100%/2
уч.х6615 лв./=13230лв.
Преходен остатък от 2021г.=280958
лв.
Начален бюджет 2022г.: 5419551

лв.

ЕЛЕМЕНТИ

ПО ФОРМУЛАТА



В началния бюджет са включени и следните добавки извън 
формулата: 
❑ за подобряване на материална база – 442170 лв.. 
❑ за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас –

75616 лв. (по 94 лв на ученик в дневна форма на обучение);
❑ за осигуряване целодневно обучение на учениците  от  1-ви  

до 7-ми клас – 501381 лв. (по  947 лв. на ученик );
❑ за  стипендии 41760.00 лв. (по 87 лв. на ученик);
❑ допълнителни средства за обучение на ученици със СОП-1300 

лв.( по 100 лв.на ученик);
❑ Занимания по интереси - 59100.00 лв.
❑ Бюджет за 2022 г., дейност 322 «Неспециализирани 

училища» 5336267 лв. 



План/Отчет

4752595 лв./799400 лв.

Средства за СБКО

План/Отчет

79198лв./13004лв.



Представително облекло

План: 69500 лв./Отчет: 0лв.

Работно облекло на непедаг.персонал

План: 12650 лв.

Вода, ТЕЦ, енергия, 

План/Отчет

32000лв./ 2500лв. -

Командировки

План/Отчет

2000 лв./284лв.
Застраховка сграда и имущество

План/Отчет

10000лв./0лв.
Учебни материали

1. План/Отчет

1200 лв./0 лв. 

Текущи разходи за материали

План/Отчет

20000 лв./1800 лв.

Външни услуги

План/Отчет

108889 лв./ 16631лв.

Разходи за медикаменти

План/Отчет

300 лв./0лв.



Основен ремонт на ДМА

План/Отчет

50000 лв.

Придобити дълготрайни активи

План/отчет

2000 лв.



Диференцирано заплащане за 

учебната 2021/2022 г.на 

педагогическия персонал

137184 лв.; на непедагогическия 

персонал: 13766 лв.Средствата са 

включени в общото изпълнение на 

плана на ФРЗ за 2022 г.

Планирани допълнителни 

възнаграждения за

24.05.;15.09.;24.12 * не се предвижда!

на щатния педагогически и 

непедагогически персонал.

Изплатени болнични за сметка на работодател към 31.03.2022г.

План/Отчет: 14260 лв.

възстановени суми: 1953лв.



За храна на учениците

План/Отчет

156475 лв./8479 лв.

закуски за учениците от 1-4кл. 

Стипендии

План/Отчет

41760 лв./3225 лв. 



- Средната брутна работна заплата на 1

лице от педагогическия персонал по щат

към 31.03.2022г. е 2024,33 лв.

/численост на педагог.персонал 115,5

чов./

- Средната брутна работна заплата на 1

лице от непедагогически персонал по

щат към 31.03.2022г. е 1546,59 лв.

/численост на непедагог. персонал 23

чов./.



*Лекторски 

часове

*План/Отчет
*81000 лв. / 30258 лв.

*Лекторските възнаграждения 

са включени в общия план и 

отчет на средствата за 

работни заплати.

Граждански договори

План/Отчет

10751 лв.



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

• НП«Без свободен час»:Отчет: изплатени възнаграждения и осигуровки: 5929лв.;

- НП»Училищни олимпиади и състезания»: План/Отчет: 6050 лв.; /6050 лв.

- НП“Бизнесът преподава“модул 1;3 – План: 1200 лв.

- НП “Участвай и променяй - родител” – План: 5453 лв./Отчет: 4966 лв., в т.ч. за възнаграждения,

осигуровки, материали и външни услуги

- НП “Осигуряване съвременно образование и културни институции” – План: 2254 лв./Отчет:

2254 лв. за външни услуги

- НП “Иновации в действие” – План/Отчет: 2600 лв. в т.ч. външни услуги и командировки в

страната

- НП “Заедно с грижа за ученика 1,2” – План;- 3663лв. /Отчет: 3355 лв. (за възнаграждения,

осигуровки и материали)

- НП „Иновации в действие“ – План: 2600лв./ Отчет: 2600лв. (за външни услуги и други)

- Изпълнението на Националните програми, извънкласните дейности и дейностите по интереси

е включено в общото изпълнение на плана и бюджета на дейност 322.



БЮДЖЕТ към 31.03.2022г. - Дейност  322 „Неспециализирани 

училища“ : 5336267лв., ОТЧЕТ:  1020421лв. 

в т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, ел.- и

топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, застраховки и

др.разходи; и разходи за стипендии, закуски, НП “Без свободен час в

училище; ,ИИД,“Занимания по интереси,“ и средства по други национални

програми.

*Дейност 338 – Ресурсно подпомагане на ученици:

*План 81220 лв.; в т.ч. преходен остатък 25729лв.

*Отчет :11837лв.

* Възнаграждения и осигуровки: 11730 лв.;

* СБКО - отчет : 107 лв.



*Дейност 389- Други дейности в образованието-

учебници

*План: 55000 лв./Отчет: 19639 лв., в т.ч. за транспортни

разходи на учители – 312 лв.;

* Общ план за всички дейности: 5419551 лв.

*Отчет за всички дейности: 1077135 лв.

*Забележка: Разходите по отчета са закръглени в цели числа.



Емилия Соколова
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор


