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Нормативна уредба

❑ПМС №344/21.12.2018 г. за 

изпълнение на държавния 

бюджет на Република България 

за 2019 г.

❑Заповед СО А 19-РД 09-

276/28.02.2019г. на кмета на 

Столична община. 



98%/Единен Разходен стандарт
1611 лв. Х 1606 ученици/ в дневна
форма=2535521.00 лв.

100% /Единен разходен стандарт 8176 лв. x

64 паралелки/ =523264 лв ;99,5% 
/единен разходен стандарт x 38 400 
лв. за институция /=38208.00 лв.
100% гимназиален етап-18876.00 лв.
Преходен остатък 2018г.=100195 лв.
Начален бюджет 2019г.: 

3776808лв.

ЕЛЕМЕНТИ

ПО ФОРМУЛАТА



В началния бюджет са включени и следните добавки извън 
формулата: 
❑ за подобряване на материална база – 40150 лв. (по 25 лв. на 

1 ученик в дневна форма на обучение);
❑ За групи 33402 лв.(по 1758 лв. на група);
❑ за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас -

59126 лв. (по 94 лв на ученик в дневна форма на обучение);
❑ за осигуряване целодневно обучение на учениците  от  1-ви  

до 7-ми клас - 340560 лв. (по  688 лв. на ученик );
❑ за  стипендии 42108.00 лв. (по 87 лв. на ученик);
❑ допълнителни средства за обучение на ученици със СОП-

1100 лв.( по 100 лв.на ученик);
❑ Занимания по интереси-44298.00 лв.
❑ Утвърден бюджет за 2019 г., дейност 322 «Неспециализирани 

училища» 3776808.00 лв. 



Възнаграждения  
по трудови правоотношения и 

осигуровки за ДОО и ЗОВ 

план/отчет

2926085 лв. / 2130208лв.



Други планирани разходи:

Представително облекло

План/отчет

4666,00 лв./4269,00 лв.Заб.:

Предст.облекло е изплатено авансово за

2019г.;

Работно облекло

7040 лв./-266 лв.възстановено

раб.облекло на напуснали служители

Вода, ТЕЦ, енергия, 

план/отчет

60000 лв. / 45214 лв.

Квалификация

план/отчет

25938 лв./14134 лв.

Командировки

План/отчет

2500 лв./454 лв.

Застраховка сграда и имущество

план/отчет

5000лв./4782 лв. 

Учебни материали

Учебни материали

план/отчет

4005 лв./1935лв.

Медикаменти

план/отчет

150 лв./150 лв.

п

Външни услуги

План/отчет

74959 лв./ 68156 лв.

Текущи разходи за материали

План/отчет

49490 лв./49489 лв.



Текущ ремонт

план /отчет

119803лв./114600 лв.

Други неквалифицирани разходи

План 319238 лв.

в.т.ч.1740 лв.

Придобити дълготрайни активи

План/отчет

10800 лв.



Други възнаграждения

Диференцирано 

заплащане за учебната 

2018/2019 г.

4% = 89671 лв.
Средствата са включени в общото изпълнение на 

плана на ФРЗ за 2019г.

Планирани допълнителни възнаграждения за

24.05.;15.09. и 24.12

* 100.00 лв.

на щатния педагогически и непедагогически персонал

Изплатени ДТВ за 15.09.2019г. по заповед;

на педагогически персонал по 200,00 лв.;

на счетоводно -административен персонал по 150.00

лв.;

на помощен персонал по 100.00 лв.

Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодател към 30.09.2019г.:

15198 лв./15198 лв.

Коригиран бюджет с изплатени обезщетения: по чл.220 от КТ на напуснал служител:

2395 лв./2395 лв.;

за неизползван отпуск по чл. 224 от КТ на  напуснали учители и служители: 

3060/11142лв.;

за пенсионирани служители по чл.222 ал.3 - 2395лв./60327 лв.;

за олимпиади и състезания : 2945 лв./2065 лв.

Средства за СБКО

План/отчет

49707 лв./ 19526 лв.



Поевтиняване на храна на учениците

План/отчет

78360 лв./22111 лв.

закуски за учениците от 1-4кл. 

Стипендии

План/отчет

55304 лв./25900 лв. 



Средна брутна заплата
Средната брутна работна заплата на 1 лице от

педагогическия персонал по щат към

15.09.2019. г. е 1444,01 лв. /численост на целия

педагог.персонал 117,5 чов./

Средната брутна работна заплата на 1 лице от

непедагогически персонал по щат към

15.09.2019 г. е 1110,93 лв. /численост на

непедагог.персонал 20 чов./.

От 01.01.2019г. са увеличени основните трудови

възнаграждения на педагогическия персонал с

20%;на непедагогическия персонал с 10%



*Лекторски 

часове

*План/отчет
* 35730.00 лв. /55761 лв.

*Лекторските възнаграждения 

са включени в общия план и 

отчет на средствата за 

работни заплати.

Граждански договори

План/отчет

19629 лв./19629 лв.

Извънкласни 

дейности

План/отчет

60961 лв./ 7682 лв.

(за външни услуги 

и материали)



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

• НП«Без свободен час» :Изплатени възнаграждения 6197,00 лв.;

- осигуровки – 1440.00 лв;

- НП»Училищни олимпиади и състезания»: план –1950 лв.; отчет – за

възнаграждения: 1341 лв. ; за осигуровки – 159 лв. ; за учебни и други

материали и външни услуги – 450 лв.;

- Дейност „Занимания по интереси“: план-44298 лв.;отчет-за

възнаграждения:8243 лв;осигуровки:1823 лв.;материали:150 лв.;

- НП“Иновации в действие“:план-2000 лв.;

- Абонамент за детско четене „Книговище“:

- план/отчет -605 лв.

- Изпълнението на Националните програми, извънкласните

дейности и дейностите по интереси е включено в общото

изпълнение на плана и бюджета на дейност 322 .



-Коригиран бюджет към 30.09.2019г. със заповеди на Столична
община- Дейност 322 „Неспециализирани училища“ : 3838667 лв.
в т.ч.
Бюджет: 3595047 лв.
Отчет към 30.09.2019г. : 2546117 лв.
в.т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво,
ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали,
застраховки и др.разходи.

Допълнителни стандарти: 243620 лв.
Отчет към 30.09.2019 г.:76100 лв.
в.т.ч.разходи за стипендии,закуски ,НП“Без свободен час в
училище;НП“Училищни олимпиади и състезания“, ИИД, занимания по
интереси,“Иновации в действие“,Абонамент „Детско четене“.



*Дейност 338 –Ресурсно подпомагане на ученици:

*План 36234 лв.;

* Възнаграждения и осигуровки :

*Отчет :21793 лв.;

* СБКО :

*Отчет : 176 лв.

*Дейност 389- Други дейности в образованието.

*План : 44280 лв.;

* Отчет за транспортни разходи на учители :1491 лв.

* Отчет за учебници и учебни материали :43992 лв.

* Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички /стипендии/

* План / Отчет -470 лв.;

* Дейност 437 Разходи за здравен кабинет :план/отчет:500 лв.

* Общ план за всички дейности;3920151 лв;

* Отчет за всички дейности; 2690639 лв.

* Забележка: Бюджетът е актуализиран със заповеди на директора за извършени

компенсирани промени по плана за разходите към 30.09.2019г./чл.289 ал.1,т.2.от

ЗПУО/.Разходите по отчета са закръглени в цели числа.



Валя Захариева
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор


