
Отчет по бюджета на 119 СУ 
към 30.09.2016 г.



Нормативна уредба

ПМС №380/29.12.2015 г. за 

изпълнение на държавния 

бюджет на Република България 

за 2016 г.

Заповед СО А 10-РД 09-

586/23.02.2016г. На кмета на 

град София. 



Формула за 119. СУ :

93.5%/Единен Разходен стандарт
1388 лв. Х 1484/ ученици в дневна 
форма=1925906.00 лв.

Единен разходен стандарт 2807 лв. Х 1 
ученик индивидуална форма =2807 лв.;
Единен разходен стандарт 341 лв. Х 4 
ученици самостоятелна форма=1364 лв.;
Админ. разходи=27000 лв.

Преходен остатък 2015г.=40518 лв. /в.т.ч. 
делегиран бюджет: 25854 лв.;
целеви средства: стипендии: 13492 лв.;
НП ”С грижа за всеки ученик”:770 лв.;
”Без свободен час”: 402 лв.
Начален бюджет 2016г.: 2358361 лв.

Елементи

по формулата



В началния бюджет са включени и следните
добавки извън формулата:
за подобряване на материална база – 37100

лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на
обучение);

за подобряване храненето на учениците от 1-4
ти клас - 48456 лв. (по 72 лв на ученик в
дневна форма на обучение);

за осигуряване целодневно обучение на
учениците от 1-ви до 6-ти клас 90% - 258019
лв. (по 544 лв. на ученик );

Стипендии 17191 лв.
Утвърден бюджет за 2016г., дейност 322

«Общообразователни училища» 2358361.00 лв.



Заплати 
по трудови правоотношения и други 

допълнителни трудови възнаграждения 

план/отчет

1660659лв. / 1161121лв.

Осигуровки от работодател:

365870 лв. / 258014 лв.



Други планирани разходи:

Представително облекло

План/отчет

269 лв. / -1070 лв. 

възст.предст.обл.напуснали учители

Работно  облекло:

План/отчет

8940 лв./758 лв.
Заб.: Предст.облекло е изплатено авансово през 

м.12.2015г.

Вода, ТЕЦ, енергия, 

план/отчет

50000 лв. / 5164 лв.

Квалификация

план/отчет

13048 лв./ 9757 лв.

Командировки

План/отчет

500 лв./0.00лв.

Застраховка сграда и 

имущество

План/отчет

5664 лв. / 5664 лв.

Учебни материали

План/отчет

1500.00 лв./1230.00 лв.

Външни услуги

План/отчет

62462 лв./28313 лв.

Текущи разходи за материали

План/отчет

20000 лв./10568 лв.



Текущ ремонт план/отчет

71876.00 лв./ 71876.00 лв.

Глоби, неустойки, наказателни лихви
План/отчет

8.00 лв./8.00лв.

Други некласифицирани разходи
План/отчет

27843.00 лв./208.00 лв.;

Закупени медикаменти и друти консумативи

План/отчет

113.00 лв./113.00лв.



Други възнаграждения

Диференцирано 

заплащане за учебната 

2015/2016 г.

3% = 44288.00 лв.
Средствата са включени в общото 

изпълнение на плана на ФРЗ за 2016г.

Планирани допълнителни 

възнаграждения за 

01.11. и 24.12 

118 чов. * 200.00 лв.
При наличие на средства сумата може да 

бъде увеличена. 

Средствата са включени в общото изпълнение 

на плана на ФРЗ за 2016г.

Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодател 

към 30.09.2016 г. в размер на 8767.00 лв.
Изплатени обезщетения за неизползв. пл. отпуск и за пенсиониране на 

напуснали учители и служители 113859.00 лв.Корегиран бюджет с 

възстановени средства за обезщетения в размер на 7038.00лв.

Средства за СБКО

План/отчет

32830.00 лв./ 16740.00 лв.



Изплатени ДТВ за 24.05.2016 г.

28233 лв.
средно по 239.26 лв. на човек

Изплатени парични награди

за успешно проведени  НВО, ДЗИ

в размер на 4682.00 лв.



Поевтиняване на храна на учениците
План/отчет

48456.00 лв./31033.00 лв.-

закуски за учениците от 1-4кл. 

Стипендии
План/отчет

30683.00 лв./16250.00лв. 



Средна брутна заплата
Средната брутна месечна заплата на 1 лице от

педагогическия персонал по щат към 01.01.2016.

г. е 1068, 98 лв. /численост на педагог.персонал

102 чов./

Средната брутна месечна заплата на 1 лице от

педагогическия персонал по щат към 30.09 .2016

г.е 1018.52 лв./численост на педаг.персонал

108.5 чов./

Средната брутна месечна заплата на 1 лице

отнепедагогически персонал по щат към

01.01.2016 г. е 874,19 лв. /численост на

непедагог.персонал 16 чов./

Средната брутна месечна заплата на едно лице от

непедагогическия персонал по щат към

30.09.2016г. е 824.56 лв./численост на

непедаг.персонал 19 чов./



*Лекторски 

часове

*План/отчет

*78057.00 лв.

/ 59584.00 лв.

*Лекторските 

възнаграждения са 

включени в общия план 

и отчет на средствата 

за работни заплати.

Граждански 

договори

План/отчет

6101.00 лв.

/6101.00 лв.



НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

* «Без свободен час» :

- Преходен остатък - 402.00 лв./отчет към 30.09 2016г.

- Изплатени възнаграждения 4646.00 лв.

- Осигуровки – 1031.00 лв.

* «С грижа за всеки ученик» :

- Преходен остатък - 770.00 лв.

- отчет към 30.09.2016г.-769,00 лв.

- Разходи за материали и външни услуги: 70.00лв.

- Разходи за възнаграждения по граждански договор – 630 лв.

- Разходи за осигуровки – 69.00 лв.



Международни програми и проекти

«Еразъм+” Дейност 3881 КД2“Водата и нейната магическа сила“

Бюджет 12800 лв./преходен остатък.

Отчет към 30.09.2016 г. 25574.00 лв.

- в т.ч за възнаграждения 1921.00лв.

- осигуровки 393.00 лв.

- командировки в чужбина 21524.00 лв.

- материали – 1596.00 лв.

- външни услуги-140.00 лв.

- «Еразъм+»Дейност» 3882-КД1;»Европейското културно наследство-основа за 

иновативно обучение»

- Начален бюджет 32709.00 лв.;Отчет към 30.09.2016 г. 10527.00лв.

- материали-16.00 лв.;

- Разходи за командировки-10511.00 лв.



Утвърден начален бюджет за 2016 г. Дейност 322 “Общообразователни 
училища” - 2358361.00 лв.

Коригиран със заповед N 17/15.03.2016 г. на СО за възстановен преходен 
остатък от 2015г. 3750.00 лв.

Зап. N 222/28.04.2016 г.на СО – 28669.00 – допълнение 10% ПИГ за 
целодневна форма на обучение;корекция бюджет с приходи от летен 
лагер 11891.00 лв.; корекция бюджет със заповед №560829.07.2016 г.за 
778.00 обезщетения по чл.224 КТ;6260.00 обезщетениия по 
чл.222,ал.3.;корекция бюджет със заповед № 744/30.09.2016г.14000.00 
лв.текущ ремонт.

Бюджет към 30.09.2016, дейност 322 “Общообразователни училища” е 
2423799.00 лв.
в т.ч. 
Делегиран бюджет: 2343488.00 лв.

Отчет към 30.09.2016г. 1697191.00 лв.
В.т.ч. Заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, ел.- и 
топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, застраховки и 
др.разходи.



* Неделегиран бюджет: 80311.00 лв

* Отчет към 30.09.2016г. : 53729.00 лв.

* В неделигирания бюджет са включени разходи за стипендии, закуски, НП “Без св. 

час”, “С грижа за всеки ученик”.

* Дейност 389: Други дейности в образованието – 1.за изплащане транспортни

разходи за пътуващи учители извън рамките на София ;2. за учебници и учебни

материали на ученици от 1-ви до 7-ми клас.

* 1.Транспортни разходи-преходен остатък: 1425.00 лв.

* План към 30.09.2016 г. – 3078 лв., корегиран със заповед №221 от 28.04.2016 г. на

СО с 1653.00 лв.

* Отчет към 30.09.2016. – 1892.00 лв.

* 2.Учебници и учебни материали :корегиран бюджет със заповед № 599/08.08.2016

г.на СО с 24929.00 лв.;отчет към 30.09.2016 г.34179.00 лв.

* Дейност 713- Спорт за всички:корегиран бюджет със заповед

№673/31.08.2016г.на СО- 129 ПМС 4446.00 лв.

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

компенсирани промени по плана за разходите към 30.09.2016 г./ чл.289 ал.1,т.2.от 

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



Валя Захариева -
Гл. счетоводител

Симеон Ангелов -
Директор


