
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С. ЛЕХЧЕВО, ОБЩ. БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ. МОНТАНА 

тел. 09516/2272; e-mail: sou_leh4evo@abv.bg 

ДО 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ 2020  КАЛЕНДАРНА ГОДИНА 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", 

На основание чл. 16, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата  във връзка с утвърждаване на 

училищния бюджет за 2020 календарна година Ви представям необходимата информация за 

даване на становище. 

Съгласно стандартите за финансиране на държавните институции в системата  на предучилищното и 

училищното образование с натурални и стойностни  показатели за функция "Образование"  стандартите 

за   2020  г. са: 

44 600 лв. - стандарт за институция -  ЕРСхБИ - 44600 лв. 

9485,00лв - стандарт за паралелка - ЕРСхБП – 9485,00 х7 паралелки= 66395,00 лв.  

1869,00 лв. - стандарт  за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия - ЕРСхБУ - 167х1869.00=312123.00лв.  

Общо по стандарти: 423118,00х0,12/регионален коефициент/=507740 лв. 

/423118,00+50774,00/х98% /формула от община Бойчиновци/ =464414,00 лв. за бюджет 2020 по формула 

2058,00 лв. -норматив за група за целодневна организация на учебния ден - 2058,00 х 3 групи ЦО 

=6174,00 лв. 

805,00 лв. - норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден - 805,00х58=46690,00 

лв. 

Средствата за ЦО се умножават по СРК/0,12%/ и се получава /6174+46690/х0,12%=60109,00 лв. 

25,00 лв. - допълващ стандарт на ученик за МТБ  - 167х25,00=4175,00 лв. 

452,00 лв. - добавка за деца на ресурсно подпомагане - 452,00х3 =1356,00 лв. 

94,00 лв. - норматив на ученик  за подпомагане храненето на децата от І-ІV клас - 94,00х100=9400,00 лв. 

Средства за занимания по интереси и – 6910,00 лв.  

Броят на учениците към 01.12.2019  г. - датата от която се определя бюджета на училището е 167   

ученици. Формулата за разпределение на средствата по ЕРС от ПРБ е: 
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СФ = 98%х/ЕРС1хБИ +ЕРС2хБП+ЕРС3хБУ+СРК/ + 1,8 ДУ под 60 ученици+0,2%ДГУ,  където СРК е средства по 

регионален коефициент, който за община Бойчиновци е 0,12 % . 

Бюджет на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” за  2020 г. се формира както следва: 

Средства по  формула за 2020 г.                        - 464414,00 лв. 

 МТБ                                                                      -     4175,00 лв. 

Добавка за деца на ресурсно подпомагане-            1356,,00 лв. 

Добавка хранене ученици от І-ІV клас-                  9400,00 лв.  

Целодневна организация        -                     60109,00 лв. 

Средства за занимания по интереси -                    6910,00лв. 

Общо делегирани дейности 2020:                        546364,00 

Преходен остатък                                               -    104524,00 лв., от които: 

проект "Подкрепа за успех"           -           10930, 00 лв. 

средства за работа с ученици от уязвими групи - 16413,00 лв./от тях 1276,00 от спрени помощи/ 

средства за транспорт на педаг.спец-сти        -  271  ,00 лв. 

Средства от занимания по интереси         -             1052,00 лв. 

Средства от собствени приходи               -             74721,00лв. 

Средства от здравен кабинет                           -           917,00лв. 

Средства „Спорт за всички“       -                   220,00лв. 

Собствени приходи /от рента земя - по 40.00 лв. на декар/                 -       14 078,00 лв. 

Общо бюджет 2020:     664966,00 лв.  

Тези средства ще се  разпределят в бюджета на училището както следва: 

Най-напред плануваме средствата за заплати и възнаграждения, ДТВ за постигнати резултати от труда на 

педагогическите специалисти през 2019/2020 учебна година при спазване на параметрите, определени с 

КТД от 2019 г.. Фонд работна заплата е в размер на 330 000 хил. лв., за задължителните социално 

осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 76960,00 лв. , др.възнаграждения  и 

плащания на персонала – 59500лв. - това са  предвидени средства за представително облекло на 

педагогическите специалисти /по 450,00лв./; СБКО /3 % от ФРЗ/; за обезщетения при пенсиониране  - 

39200 лв./за трима служители, за които ще искаме възстановяване по НП „Оптимизация на училищната 

мрежа“/ и  1000,00 лв. за изплащане обезщетения за временна неработоспособност за дните за сметка 

на работодателя. 

Натуралните и стойностни показатели , при които са планувани средствата за фонд работна заплата са 

както следва: 

Брой педагогически персонал - 14 бр. , ОРЗ учител – 1090,00 лв.; ОРЗ ст.учител -1130,00 лв.;ОРЗ на 

директора – 1420,00 лв.  



Брой непедагогически персона - 5 бр., ОРЗ счетоводител -140% от МРЗ за страната, ОРЗ обслужващ 

персонал –105 % от МРЗ за страната..средства за транспорт на педаг.спец-сти         -      2894  ,00 лв. 

Тези средства ще се  разпределят в бюджета на училището както следва: 

Най-напред плануваме средствата за заплати и възнаграждения, ДТВ за постигнати резултати от труда на 

педагогическите специалисти през 2019/2020 учебна година при спазване на параметрите, определени с 

КТД от 2019 г.. Фонд работна заплата е в размер на 330 000 хил. лв., за задължителните социално 

осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 76960,00 лв. , др.възнаграждения  и 

плащания на персонала – 59500лв. - това са  предвидени средства за представително облекло на 

педагогическите специалисти /по 450,00лв./; СБКО /3 % от ФРЗ/; за обезщетения при пенсиониране  - 

39200 лв./за трима служители, за които ще искаме възстановяване по НП „Оптимизация на училищната 

мрежа“/ и  1000,00 лв. за изплащане обезщетения за временна неработоспособност за дните за сметка 

на работодателя. 

Натуралните и стойностни показатели , при които са планувани средствата за фонд работна заплата са 

както следва: 

Брой педагогически персонал - 14 бр. , ОРЗ учител – 1090,00 лв.; ОРЗ ст.учител -1130,00 лв.;ОРЗ на 

директора 1420,00 лв.  

Брой непедагогически персона - 5 бр., ОРЗ счетоводител -140% от МРЗ за страната, ОРЗ обслужващ 

персонал –105 % от МРЗ за страната.. 

Средства за заплащане ДТВ за резултатите от труда на педагогическите специалисти през 2019/2020 

година - 4%  от ФРЗ /изплаща се еднократно през м.октомври за предходната учебна година/. 

Плануваните средства за издръжка на училището през 2020  са 198506,00 лв., от тях за   придобиване на 

ДМА -  15000,00 лв., които ще се използват за оборудване с нова компютърна техника за стария 

компютърен кабинет и 34721 лв. за ремонт на парна инсталация, ел.инсталация и външна стена в 

училище.. 

Средствата от установеното в края на 2019 г. превишение на постъпленията над плащанията са 

разпределени в проекта на бюджет 2020 г. както следва: 

Преходен остатък:  

Общо:104524,00 ,  от които предложение за разпределение по параграфи в бюджет 2020 г. – 74 721,00 

лв. /сумата се формира без целевите средства, останали от предходната година/: 

- 15 000,00 лв. –придобиване на компютърна техника; 

- 34 721,00 лв. – ремнот парна  и ел.инсталация, ремонт външна стена училищна сграда 

- 25 000,00 лв. - за обяд  на учениците на ЦО на учебния ден, който се заплаща изцяло от бюджета на 

училището. 

Моля, за Вашето становище и съгласуване разпределението на преходния остатък от 2019 г.  в бюджет 

2020 г. на училището. 

20.01.2020  


