
Отчет по бюджета на 119 СУ  
към 31.05.2017 г. 

        

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“ 
РАЙОН „ИЗГРЕВ“, УЛ. „ЛАТИНКА“ 11, 028720008, 028701008 

INFO@119SU.BG             WWW.119SU.BG 



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» 2545051.00 лв.  



Заплати  
по трудови правоотношения и други 

допълнителни трудови възнаграждения  

                         план/отчет 

 1816911лв. / 725974лв. 

 Осигуровки от работодател: 

 407606 лв. / 165981лв. 

 



Други планирани разходи: 

Представително облекло 

План/отчет 

812 лв. / 812 лв.  

Работно  облекло: 

План/отчет 

6840 лв./0.00 лв. 
Заб.: Предст.облекло е изплатено авансово през 

м.12.2016г. 

Вода, ТЕЦ, енергия, 

план/отчет 

40000 лв. / 23152лв. 

Квалификация 

 план/отчет 

15973 лв./ 412 лв. 

Командировки 

План/отчет 

500 лв./0.00лв. 

Застраховка сграда и имущество 

План/отчет 

4865 лв. / 4865 лв. 

Учебни материали 

План/отчет 

1300.00 лв./427.00 лв. 

Външни услуги 

План/отчет 

61508 лв./25451лв. 

Текущи разходи за материали 

План/отчет 

10080 лв./4839 лв. 



Текущ ремонт 

план/отчет 

38000.00 лв./ 0.00 лв. 

Други неквалифицирани разходи 

план/отчет 

100672.00 лв./0.00 лв. 

в.т.ч.1500.00 дарение 



Други възнаграждения 

  

 Диференцирано 

заплащане за учебната 

2016/2017 г. 

3% = 49587.00 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. 
При наличие на средства сумата може да бъде 

увеличена.  

Средствата са включени в общото изпълнение 

на плана на ФРЗ за 2017г. 

Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на 

работодател към 31.05.2017г. : 3830.00 лв./6236.00 лв.. 

Изплатени обезщетения за неизползв. пл. отпуск  

напуснали учители 2424.00 лв. 

Средства за СБКО 

План/отчет 

39216.00 лв./ 10776.00 лв. 



Изплатени ДТВ за 24.05.2017 г. 

24594 лв., 

средно по 194.42 лв. на човек 



   
Поевтиняване на храна на учениците 

План/отчет 

50864.00 лв./19000.00 лв.- 

закуски за учениците от 1-4кл.  

Стипендии 

План/отчет 

25578.00 лв./11800.00лв.  



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./ 

Изплатена средна брутна месечна заплата на 1 лице 

от щатния педагогическия персонал към 31.05.2017 

г.с включени лекторски часове и дтв-1199.67 лв. 

/численост на педагогически персонал 106.5 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./ 

Изплатена средната брутна  месечна заплата на едно 

лице от щатния непедагогическия персонал  към 

31.05.2017г. с включено дтв -868.85лв./ численост 

на непедаг.персонал 20 чов./ 



*Лекторски 

часове 

*План/отчет 

*79261.00 лв./ 

41881.00 лв. 
* Лекторските възнаграждения са 

включени в общия план и отчет на 

средствата за работни заплати. 

Граждански 

договори 
План/отчет 

2530.00 лв./ 

3420.00 лв. 



 

1.НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

* «Без свободен час» : 

- Изплатени възнаграждения  3705.00 лв. 

- Осигуровки – 843.00 лв.  

 

Одобрен проект от Национална кампания «Чиста околна 

среда» с наименование «Стая на открито»  на стойност 

5000.00 лв.  

2.Оперативна програма « Наука и 

образование за интелигентен растеж» 

   Проект»Твоят час»-фаза 1 

-Изплатени разходи за материали -15274.00 лв.; 

-Разходи за външни услуги -1174.00 лв. 



 

Международни програми и проекти 

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

за иновативно обучение» 

- Отчет към 31.05.2017 г.: 25272.00лв. 

- Материали и външни услуги -2413.00 лв.; 

- Разходи за командировки в чужбина -18918.00 лв.; 

- Разходи за възнаграждения и осигуровки-3941.00 лв. 

«Еразъм+Дейност 3883-КД2»Поздрави от утрешния ден» 

    Отчет към 31.05.2017г.:10086.00 лв. 

      Материали  и външни услуги -1945.00; 

      Разходи за командировки в чужбина -8141.00 лв. 

«Еразъм+ Интерактивно образование в 360 градуса» 

  Отчет към 31.05.2017г.: 4147.00 лв. 

  Разходи за командировки в чужбина -2250.00 лв.; 

  Разходи за възнаграждения и осигуровки -1897.00 лв.  

 

 

 



Утвърден начален бюджет за 2017г. Дейност 322 “Неспециализирани  
училища” 2545051.00 лв. 
Корегиран със заповед N 309/31.05.2017 г. на СО за възстановено 
застронвателно обезщетение 80.00 лв.; 
Зап. N 319/31.05.2017 г.на СО –81954..00 – допълнение 30% за 
целодневна форма на обучение 
-Бюджет към 31.05.2017, дейност 322 “Неспециализирани училища” : 
2627085.00 лв. 
в т.ч.  
Делегиран бюджет: 2550643.00 лв. 
Отчет към 31.05.2017г. :974769.00 лв. 
в.т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, 
ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, 
застраховки и др.разходи. 
Неделегиран бюджет :76442.00 лв. 
Отчет към 31.05.2017 г.:35348.00 лв.  
в.т.ч.разходи за стипендии,закуски ,НП“Без свободен час в училище“ 



*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: 893.00 лв. 

*2.Учебници и учебни материали- преходен остатък 1408.00 лв.;  

*   отчет към 31.05.2017г. 13637.00 лв. 

*Дейност 437-Обзавеждане на здравен кабинет в детски градини 

и училища /заповед №1105/23.12.2016 г. на СО: 

*план 1000.00 лв. отчет 1000.00 лв.  

*Дейност 338 –Ресурсно подпомагане на ученици 

/заповед №319/31.05.2017 г. на СО :5358.00 лв. 

 
1.Забележка: Бюджетът е актуализиран със заповеди на директора за извършени 

компенсирани промени по плана за разходите към 31.03.2017 г./ чл.289 ал.1,т.2.от 

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



Валя Захариева 
Гл. счетоводител 

Диян Стаматов 
Директор 


