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О   Т   Ч   Е   Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

НА ЕГ ”Пейо Яворов” СИЛИСТРА за IV-тото тримесечие на 2016 година 

 

 

С решение на Министерски съвет № 859/03.11.2015г. за 2016 бюджетна година 

беше определен годишен размер на единния разходен стандарт за общообразователните 

училища за ІV-та група общини, където попада Община Силистра, от 1494 лв. на ученик в 

редовна форма на обучение. Спрямо 2015г., разходният стандарт е увеличен с 15 лв. За 

ученици, обучаващи се в самостоятелна форма, утвърденият стандарт е в размер на 341 

лв., а за индивидуална форма – 2807лв. 

Над средствата по единен разходен стандарт е разчетена и добавка за подобряване 

на материално-техническата база за учениците в редовна форма на обучение в размер на  

25 лева на ученик, а от настоящата година е премахната надбавката за извънкласни 

дейности, от която училището получаваше по 7 лв. на ученик. 

Извън единния разходен стандарт са средствата за стипендии, транспорт на 

пътуващи ученици, спорт, както и средствата по национални програми за развитие на 

образованието. 

Средствата за СБКО, квалификация на персонала и диференцирано заплащане на 

учителите са включени в единния разходен стандарт. 

В изпълнение на Закона за държавния бюджет, първостепенният разпоредител с 

бюджетни кредити - Община Силистра, след обсъждане с директорите на училищата, 

утвърждава формула за преразпределение на част от средствата, получени по единни 

разходни стандарти за делегираната от държавата дейност общообразователни училища. 

През настоящата година, с ПМС №380 за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2016г., задължително е определен допълнителен компонент за 

условно-постоянни разходи, вследствие на което, реално нашето училище получава по 

1 499 лв. за ученик в редовна форма на обучение 

Началният училищният бюджет в размер на 487 645 лв. /в т.ч. 94 970 лв. за третото 

тримесечие/, е утвърден от първостепенния разпоредител с  бюджетни  кредити с Решение 

107/28.01.2016г. на Общинския съвет и е актуализиран впоследствие с получените 

допълнителни средства.   

През четвъртото тримесечие бяха извършени промени в бюджета, във връзка с 

постъпили допълнително средства за: 

- По национални програми „Без свободен час“, „Ученически олимпиади и 

състезания“, „ИКТ“ и ДТВ за постигнати резултати от труда на директора  – 7 603 лв.; 

- За стипендии по Програмите на мерките за закрила на децата с изявени 

дарби от държавни и общински училища – 1 045 лв. 

- Средства за транспорт на ученици – 928 лв.; 

- Получени допълнителни средства по ЕРС във връзка с увеличения брой 

ученици към 15.09.2016г. – 11 061 лв. 

- Увеличение на собствените приходи от наеми – 374 лв. 

- Получено дарение от Проф.д-р Иван Гаврилов – 3 000 лв. за стипендии на 

абитуриенти. 
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- Трансфер от Агенция по заетостта по програма за временна заетост – 3 322 

лв. 

- Окончателен трансфер по Проект ПУДООС – 2 496 лв. 

Със заповед на директора на училището бяха извършени следните вътрешно- 

компенсирани промени в бюджета за дейност 322 „Общообразователни училища“: 

- Намаление на плана за възнаграждения по трудови правоотношения, СБКО 

и осигурителни вноски с 2 949 лв.  

- Намаление на плана за издръжка със сумата 12 127 лв., в т.ч. за храна, 

материали, вода, горива и ел.енергия и командировки; 

- Увеличение на средствата за възнаграждения по извънтрудови 

правоотношения и болничен от работодателя с 364 лв. 

- Увеличение на плана за външни услуги с 57 лв. 

- Увеличение на плана за капиталови разходи с 14 655 лв., в т.ч. за преносими 

компютри и изграждане на инфраструктурни обекти /газификация на котелно помещение/. 

Утвърдената  бюджетна  сметка за 2016 година на Езикова гимназия „Пейо 

Яворов”, с отразени корекциите към 31.12.2016г., е  в размер на 530 369 лева, в това 

число: 

 481 310 лв. -  по стандарт за общообразователните училища; 

   11 436 лв. -  преходен остатък  от 2015г.; 

   10 234 лв. -  собствени приходи от наеми, вторични суровини и дарения; 

   27 389 лв. – целеви средства; 

Бюджета на училището е разпределен по тримесечия, съобразно Закона за 

държавния бюджет на РБ за 2016 година както следва: 

І тримесечие   – 30 % или 156 521 лв. 

ІІ тримесечие  – 25 % или 124 213 лв. 

ІІІ тримесечие – 20 % или 100 444 лв. 

ІV тримесечие – 25 % или 149 191 лв. 

Плануваните за годината средства  са разпределени  по параграфи от Единната 

бюджетна класификация както следва: 

I - за работна заплата, осигурителни вноски, обезщетения и други плащания за 

персонала – 398 717 лв.  

II - за издръжка /отопление, осветление, вода, материали, работно облекло, 

командировки, такса битови отпадъци и др./ - 87 559 лв. 

ІІІ - за стипендии – 26 818 лв.  

IV – капиталови разходи – 17 275 лв.  

Съотношението между разходите за персонала и разходите за издръжка е в размер 

на 82% към 18%. 

Разходът по отчета за изпълнение на бюджета за годината възлиза на  516 489  

лева, или 97%  спрямо  плана. Разликата от 13 730 лв. е преходен остатък, разпределен 

както следва: 

- НП „Ученически олимпиади и състезания – 2 047 лв. 

- Трнспорт на педагогически персонал – 100 лв. 



- Програма за временна заетост – 2 318 лв. 

- Дарение за стипендии на абитуриенти – 3 000 лв. 

- Стипендии по  Единен разходен стандарт  – 2 582 лв. 

- Единен разходен стандарт  – 3 683 лв. 

През 2016 година за издръжка са изразходвани 83 134 лв. или 95% спрямо плана 

По видове разходи, издръжката е разпределена, както следва: 

- храна /от СБКО, турнир по волейбол, посрещане на гостите от Франция, 

изпращане на помощник-учителя по програма Фулбрайт/ – 1 540 лв. 

- работно облекло за непедагогическия персонал – 1 820 лв. 

- учебни материали и документация – 385 лв.; 

- материали – 14 902 лв. /канцеларски материали  - 1 031 лв., тонери и 

рез.части за хардуер – 1 325 лв., почистващи материали – 231 лв., цветя, венци и сувенири 

– 427 лв., рез.части – 1 202 лв., материали за ремонт на двора по програма ПУДООС – 

5 183 лв., строителни материали, оборудване и др. – 5 503 лв./; 

- гориво – 14 302 лв., ел.енергия – 5 574 лв., вода – 2 272 лв.; 

- външни услуги – 31 060 лв /софтуер – 1 952 лв, аб.такси за поддръжка и 

ремонт на хардуер – 1 428 лв., транспорт, в т.ч. на ученици и учители – 6 469 лв., телефон, 

поща и интернет – 3 155 лв., трудова медицина и технически надзор – 4 991 лв., 

квалификация на персонала – 772 лв., наем на резервоар и апартамент за учител по 

Програма Фулбрайт – 3 620 и др., в т.ч. – СОД, абонамент, счетоводно обслужване, 

извозване и депониране на отпадъци, техническо обслужване на парна инсталация/; 

- текущ ремонт – 3 993 лв., в т.ч. парна инсталация – 1 207 лв., по проект 

ПУДООС – 2 567 лв.; 

- командировки – 2 685 лв.; 

- застраховки  - 21 лв.   

- такси правоучастие  – 20 лв.; 

- членски внос в Асоциацията на Кеймбридж училищата – 100 лв. 

- такса битови отпадъци, държавни такси за газификация на котелното 

помещение и такса към Агенция по вписванията - 4 459 лв.   

За персонала са изразходвани  394 844 лв., което е 83% от текущите разходи на 

училището за годината и 99% спрямо плана. По видове, разходите са за:  

- работна заплата и обезщетения за временна нетрудоспособност на наетите по 

трудов договор – 306 338 лв. 

- обезщетение за неизползван отпуск – 296 лв. 

- възнаграждения по граждански договор – 5 167 лв. 

- възнаграждения на персонала по програма за временна заетост – 1 453 лв. 

- представително облекло – 8 257 лв. 

- ваучери от СБКО – 6 404 лв. 

- осигуровки от работодателя – 66 929 лв. 

Достигнатото ниво на брутна работна заплата в гимназията е 884 лв., в т.ч. 940 лв. 

за педагогическия персонал и 600 лв. за непедагогическия. 

Изплатените стипендии са в размер на 21 236 лв. 



Извършени са капиталови разходи на стойност 17 275 лв., в т.ч: 

- монтаж на система за контол на достъпа и ремонт на система за видеонаблюдение 

– 2 620 лв. 

- Покупка на преносими компютри – 4 655 лв. 

- Частично плащане за газификация на котелното помещение – 10 000 лв. 

Към 31.12.2016г. имаме задължение в размер на 43 964,00 лв. към Технотерм 

Инженеринг ЕАД за инфраструктурен обект – газификация на котелно помещение, с 

краен срок на разплащане м.11.2021г.  

През годината работихме по три европейски проекта – Програма Евроскола на 

Европейския парламент, Програма Еразъм + и стартиралият през последното тримесечие 

Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят 

час)“. 

По Програма Евроскола получихме средства в размер на 22 528 лв., които бяха 

изразходвани за посещение на 24 ученика и двама учители в Европейския парламент в 

Страсбург. 

По програма Еразъм +  са изразходвани 25 367 лв., по видове, както следва: 

- материали /канцеларски, сувенири, флаш памети/ - 369 лв. 

- отпечатване на вестник „Елит“ – 450 лв. 

- нощувки, транспорт и командировъчни за мобилностите до Гърция, 

Германия, Франция, Кипър и Италия – 18 293 лв. 

- самолетни билети за предстоящото пътуване до Франция – 5 919 лв. 

- застраховки – 336 лв. 

По Проект „Твоят час“ получихме 30% авансов трансфер в размер на 5 880 лв., от 

които за хранителни стоки и учебни материали бяха изразходвани 226 лв. 

Наличните финансови средства по европейски проекти към 31.12.2016г. са: 

- По Програма Еразъм + - 6 812 лв. 

- По Проект „Твоят час“ – 5 654 лв. 

                              

Директор: ................................ 

                      /М. Атанасова/ 


