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Отчет по бюджета на 119 СУ
към 31.12.2020 г.

Нормативна уредба

ПМС №381/30.12.2019 г. за
изпълнение на държавния
бюджет на Република България
за 2020 г.

Заповед СО А 20-РД 091391/25.02.2020г. на кмета на
Столична община.

98%/Единен
Разходен
стандарт
1869 лв. Х 1587 ученици/ в дневна
форма=2906781.00 лв.

100% /Единен разходен стандарт 9485 лв. x
63 паралелки/ =597555 лв ;
99,5% /единен разходен стандарт x
ЕЛЕМЕНТИ
44600 лв. за институция /=44377.00
ПО ФОРМУЛАТА
лв.
100% гимназиален етап-30927.00 лв.
Инд.форма на обучение 100%/2
уч.х5201 лв./=10402лв.
Преходен остатък от 2019г.=270107
лв.
Начален бюджет 2020г.:
3860149лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън
формулата:
 за подобряване на материална база – 39675 лв. (по 25 лв. на
1 ученик в дневна форма на обучение);
 За групи 37044 лв.(по 2058 лв. на група);
 за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас 53110 лв. (по 94 лв на ученик в дневна форма на обучение);
 за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви
до 7-ми клас - 388815 лв. (по 805 лв. на ученик );
 за стипендии 44109.00 лв. (по 87 лв. на ученик);
 допълнителни средства за обучение на ученици със СОП1200 лв.( по 100 лв.на ученик);
 Занимания по интереси-49510.00 лв.
 Бюджет за 2020 г., дейност 322 «Неспециализирани
училища» 4473612.00 лв.

Възнаграждения
по трудови правоотношения и
осигуровки за ДОО и ЗОВ
Дейност 322

план/отчет

3686269 лв. / 3685184 лв.
Средства за СБКО
План/отчет
61493 лв./ 41153лв.

Други планирани разходи:
Представително облекло :
План/Отчет: 108944 лв. изплатено
предст.облекло авансово за 2021 г.;
Работно
облекло
непедагогически персонал
План;18748 лв./отчет 18748 лв.

на

Квалификация
план/отчет
30586 лв./2527 лв.
Застраховка сграда и имущество
план/отчет
9818лв./9817лв.
Външни услуги
План/отчет
50108 лв./ 41658 лв.

Вода, ТЕЦ, енергия,
план/отчет
67681 лв. / 67681 лв.
Командировки
План/отчет
2000 лв./320 лв.

Учебни материали
Учебни материали
план/отчет
3376 лв.
Текущи разходи за материали
План/отчет
38048 лв./22114 лв.

Текущ ремонт
план /отчет
60000лв./59928 лв.
Други неквалифицирани разходи
План 12303 лв.
в.т.ч.1740 лв.
Придобити дълготрайни активи
План/отчет
98712 лв.

Други възнаграждения
Диференцирано заплащане за
учебната 2019/2020 г.на
педагогическия персонал
107 263 лв.
Средствата са включени в общото
изпълнение на плана на ФРЗ за
2020 г.

Планирани допълнителни
възнаграждения за 19.04.
24.05.;15.09. * 150.00 лв.
на щатния педагогически и
непедагогически персонал.
Изплатени ДТВ за 19.04., 24.05 и 15.09.
по 200 лева; за 24.12. по 300 лв. на
педагогически и непедагогически
персонал.

Изплатени болнични за сметка на работодател към 31.12.2020 г.;
План/Отчет:20187 лв. Възстановени обезщетения по чл.222,ал.3
от КТ на пенсионирани учители и служители : 95627 лв.:
изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ – 67206 лв.
Възстановени обезщетения по чл.224 от КТ за неизползван
платен отпуск на напуснали и пенсионирани учители и служители
5071 лв.; изплатени: 869 лв.
Изплатени глоби и неустойки: План/Отчет : 1500 лв.

Поевтиняване на храна на учениците
План/отчет
89491 лв./22651 лв.
закуски за учениците от 1-4кл.

Стипендии
План/отчет
64957 лв./64957 лв.
Разходи за Covid 19
План: 22701 лв.

Средна брутна заплата
Средната брутна работна заплата на 1 лице от
педагогическия
персонал
по
щат
към
31.12.2020 г. е 1977,35 лв. /численост на целия
педагог.персонал 114,5 чов./
Средната брутна работна заплата на 1 лице от
непедагогически
персонал
по
щат
към
31.12.2020 г. е 1565,51 лв. /численост на
непедагог.персонал 21 чов./.

От 01.12.2020г. с 18% са увеличени основните
работни заплати на целия щатен персонал .

*Лекторски
часове

*План/отчет
*103200 лв. / 78781 лв.
* Лекторските възнаграждения
са включени в общия план и
отчет на средствата за
работни заплати.

Граждански договори
План/отчет
16323 лв.
Разходи за храна
План/отчет
6222 лв.
Извънкласни дейности
План/отчет
108809 лв./6595 лв. (за
външни услуги и
материали)

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

•

НП«Без свободен час»:план: 8933
възнаграждения и осигуровки:5366 лв.;

-

НП»Училищни олимпиади и състезания»: план: 4550 лв.; отчет:
възнаграждения и осигуровки: 2000 лв; разходи за учебни
материали и външни услуги: 1050 лв.

-

Дейност„Занимания по интереси“ : план - 76565 лв. ;отчет-за
възнаграждения и осигуровки: 19695 лв.;материали;13290
лв.;външни услуги: 1726 лв.; застраховки: 1407 лв.; ДМА: 3216 лв.

-

НП“Осигуряване съвременна
културни институции „

-

План :4005 лв.;Отчет-1751 лв.;

лв.;

отчет

образователна

:изплатени

среда“Д-1

и

НП“Бизнесът преподава“модул 1;3;
План-1200 лв.
Изпълнението на Националните програми, извънкласните
дейности и дейностите по интереси е включено в общото
изпълнение на плана и бюджета на дейност 322.

* Национални програми:
* Модул

“Подкрепа на целодневното обучение на
учениците” – план /отчет/ :10000 лв.

* Модул “Библиотеките като образователна система” – план
: 6000 лв./отчет :3042-разходи за материали и ДМА

* Участвай и променяй – родител: план :3000 лв. отчет:547
лв.-материали

* НП “ИКТ” WIFI;И-НЕТ;ЕЛ.ДНЕВ.ШКОЛО:
* План/отчет 1500 лв.;
* Иновации в действие“:План:2600 лв.;
* Училище в облака,обучение на учители 1към 1;
* План/Отчет: 3500 лв.;
* Заедно с грижа за ученика 1,2:
* План: 1027 лв.

*Дейност 338 –Ресурсно подпомагане на ученици:
*План 49714 лв.;
*Възнаграждения и осигуровки :
*Отчет :37278 лв.;
* СБКО и представително облекло:
*Отчет :1260 лв.
*Дейност 389- Други дейности в образованието.
*План :85309 лв.;
* Отчет за транспортни разходи на учители :320 лв.
* Отчет за учебници и учебни материали :82559 лв.;
* Отчет стипендии :2430 лв.

*Дейност 713: “Спорт за всички”
*План: 4752 лв.
*Отчет: разходи за материали и външни услуги: 4752 лв.
*Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички
*План: 4360 лв./Отчет: 3714 лв.: изплатени разходи
външни
услуги;
за
стипендии
възнаграждения и осигуровки 446 лв.

200

лв.;

за
за

*Общ план за всички дейности: 4945989 лв;
*Отчет за всички дейности:
4567721 лв.;
*Преходен остатък за 2020 г.: 378268 лв.
* Забележка:

Бюджетът е разпределен по ЕРС съгласно заповед
на кмета на СО.

Валя Захариева
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор

