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Нормативна уредба

ПМС №374/22.12.2016 г. за 

изпълнение на държавния 

бюджет на Република България 

за 2017 г.

Заповед СО А 17-РД 09-

246/27.02.2017г. на кмета на 

Столична община. 



93.6%/Единен Разходен стандарт
1498 лв. Х 1484/ ученици в дневна
форма=2176103.00 лв.

Единен разходен стандарт 3070 лв. Х 1 
ученик индивидуална форма =3070 лв.;
Единен разходен стандарт 373 лв. Х 4 
ученика в самостоятелна форма=1492 
лв.;допълнителни средства за целодневна 
организация на учебния процес от 1 до 4 
клас 20.00 лв.*471 =9420.00 
лв.;допълнителни средства за обучение на 
ученик със СОП 130.00лв.*4 ученика=420.00 
лв.
Админ. разходи=29000 лв.
Преходен остатък 2016г.=25859 лв. /в.т.ч. 
делегиран бюджет: 18978.00 лв.; 
целеви средства:стипендии:6881.00 лв.
Начален бюджет 2017г.: 2545051лв.

ЕЛЕМЕНТИ

ПО ФОРМУЛАТА



В началния бюджет са включени и следните добавки 
извън формулата: 
 за подобряване на материална база – 38800 лв. 

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

 за подобряване храненето на учениците от 1-4 ти 
клас - 48816 лв. (по 72 лв на ученик в дневна 
форма на обучение);

 за осигуряване целодневно обучение на 
учениците  от  1-ви  до 7-ми клас 70% - 191226 
лв. (по  580 лв. на ученик );

 за  стипендии 20745.00 лв.
 Утвърден бюджет за 2017г., дейност 322 

«Неспециализирани училища» 2 545 051.00 лв. 



Заплати 
по трудови правоотношения и други 

допълнителни трудови възнаграждения 

план/отчет

1 897 796 лв. / 1 881 963 лв.

Осигуровки от работодател:

432 591 лв. / 429 775 лв.



Други планирани разходи:

Представително облекло

План/отчет

48819 лв. / 48819 лв. /новоназначени учители/

Работно  облекло:

План/отчет

8500 лв./8500 лв.

Заб.: Предст.облекло е изплатено авансово за 2018г.

Вода, ТЕЦ, енергия, 

план/отчет

55263 лв. /55103 лв.

Квалификация

план/отчет

15973 лв./ 24644 лв.

Командировки

План/отчет

500 лв./148лв.

Застраховка сграда и имущество

План/отчет

4865 лв. / 4865 лв.

Учебни материали

План/отчет

4654 лв./4454 лв.

Разходи за медикаменти

План/Отчет

93 лв. /93 лв.

Външни услуги

План/отчет

73 668 лв./63 524 лв.

Текущи разходи за материали

План/отчет

30 665 лв./30 497 лв.



Текущ ремонт

план/отчет

64718 лв./ 64718 лв.

Други неквалифицирани разходи

план/отчет

1500 лв./0.00.

в.т.ч.1500.00 дарение

Разходи за придобиване на ДМА

план/отчет

6978 лв./6978 лв. 



Други възнаграждения

Диференцирано 

заплащане за учебната 

2016/2017 г.

3.5% = 50801 лв.
Средствата са включени в общото изпълнение на 

плана на ФРЗ за 2017г.

Планирани допълнителни 

възнаграждения за 

24.05.;15.09. и 24.12 

130 чов. * 100.00 лв.

Среден годишен размер на изплатени 

ДТВ на едно лица от персонала: 

649.33 лв.

Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодател към 

31.12.2017г. : 13545 лв./13545 лв.

Коригиран бюджет с изплатени обезщетения на пенсионирани учители и 

служители  към 31.12.2017г.:20655.лв.;обезщетения за неизползван отпуск 

на пенсионирани учители и напуснали учители служители 16099лв./16099 

лв. 

Средства за СБКО

План/отчет

27 402 лв./ 25 626 лв.



Изплатени ДТВ за 24.05.2017 г. 24594 лв.,

средно по 194.42 лв. на човек

Изплатено ДТВ за 15.09.2017г.22687 лв.

средно по 195.58 лв.на човек

Изплатено ДТВ за 24.12.2017 г. 34210 лв.

средно по 254.35 лв. на човек



Поевтиняване на храна на учениците

План/отчет

50864.00 лв./42924 лв.-

закуски за учениците от 1-4кл. 

Стипендии

План/отчет

25578 лв./23830 лв. 



Средна брутна заплата
Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия

персонал по щат към 01.01.2017. г. е 1106,16 лв. /численост на

педагог.персонал 110 чов./

Средната брутна работна заплата на 1 лице от педагогическия

персонал по щат към 31.12.2017 е – 1123,44 лв. /численост на

педагогическия персонал 115 чов./

Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически

персонал по щат към 01.01.2017 г. е 836,65 лв. /численост на

непедагог.персонал 20 чов./

Средната брутна работна заплата на 1 лице от непедагогическия

персонал по щат към 31.12.2017 е – 799,07 лв. /численост на

непедагогическия персонал 21 чов./



*- общо учители- 123бр.

*- от тях мъже- 14бр.

*- учители на възраст до 33 години- 35бр.

*- учители от 34 до 45- 21бр.

*- учители от 46 до 55- 37бр.

*учители над 55- 30бр.

*- средна възраст на учителите 44 години



*Лекторски 

часове

*План/отчет
*79261.00 лв./ 

73022 лв.
* Лекторските възнаграждения са 

включени в общия план и отчет на 

средствата за работни заплати.

Граждански договори

План/отчет

6797 лв./6797 лв.

Извънкласни 

дейности

План/отчет

15747 лв./ 1760 лв.



НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

* «Без свободен час» :

- Изплатени възнаграждения 7401.00 лв.

- Осигуровки – 1685 лв;

- НП»Училищни олимпиади и състезания»: план-2600лв.;

- НП»Осигуряване на съвременна образователна среда»: план/отчет

4420лв.;

Одобрен проект от Национална кампания «Чиста околна среда» с

наименование «Стая на открито» план/отчет: 5000.00 лв.

2.Оперативна програма « Наука и образование за интелигентен

растеж»

Проект»Твоят час»-фаза 1

-Изплатени разходи за учебни и др.материали -16770 лв.;

-Разходи за външни услуги -2550 лв.;

-Възнаграждения -32730;осигуровки-6993лв.



Международни програми и проекти

ЕП «Еразъм+» »Дейност» КД1;КД2 

- Отчет към 31.12.2017 г.: 185 394.00лв.

- Разходи за материали - 7464. лв.;

- Разходи за обучение , индивидуална 

подкрепа и външни услуги – 154 676 лв.;



Утвърден начален бюджет за 2017г. Дейност 322 “Неспециализирани  
училища” 2545051.00 лв.
Корегиран бюджет със заповеди на Столична община:
-Бюджет към 31.12.2017, дейност 322 “Неспециализирани училища” : 
2 850 246 лв.
в т.ч. 
Делегиран бюджет: 2 736 664 лв.
Отчет към 31.12.2017г. : 2 709 648 лв.
в.т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, 
ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, 
застраховки и др.разходи.
Преходен остатък: 27 016лв. 
Неделегиран бюджет: 113 582 лв.
Отчет към 31.12.2017 г.:87 020 лв. 
в.т.ч.разходи за стипендии,закуски ,НП“Без свободен час в 
училище;НП“Училищни олимпиади и състезания“НП“Осигуряване на 
съвременна образователна среда“и ИИД.
Преходен остатък: 26 562 лв. 



Валя Захариева
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор


