104.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“
РАЙОН „ТРИАДИЦА“, УЛ. „КОСТЕНСКИ ВОДОПАД“ 60, 0288595192, 028582356

План/Отчет на бюджета
на
104.ОУ„Захари Стоянов“
към 03.10.2022 г.

Нормативна уредба
 РМС №50/03.02.2022 г. за
приемане на стандарти за делегирани от държавата
дейности.
РМС №540/29.07.2022 за изменение на РМС
№50 от 2022 г.
Общ план за 2022 г. за всички дейности:
3 091 584 лв.
Отчет към 03.10.2022 г. за всички дейности:
2 117 215 лв.
Посоченият общ бюджет включва началният план и всички корекции на
бюджета до момента. Разходите са закръглени в цели числа.

Дейност 322-утвърден бюджет 2739450
По единен разходен стандарт, съгласно формула-2567691 :
За ученик 98%*776 ученика*(2123*25%+2384*25%+2420*16,7%+2519*33,3%)=1802147 лв.;
За паралелка 100% 29 паралелки*(10774*25%+12097*25%+12278*16,7%+12785*33,3% )=348761лв.;
За училище 100% за институция 1*(50630*25%+56850*25%+57700*16,7%+60100*33,3%) = 56520 лв.;
За ученик в индивидуална форма 100% 1*(6033*25%+6809*25%+6809*16,7%+7149*33,3%)=6728 лв.;
За ученик в ЦДО 100% 302 ученика*(927*25%+1047*25%+1093*16,7%+1142*33,3%)=318916 лв.;
За група ЦДО 100% 12 групи*(2371*25%+2678*25% 2718*16,7%+2834*33,3%)) =31919 лв. ;
За ученик със СОП допълнително х 100 лв. (21 уч.*100 лв.)=2700 лв.

Допълващи целеви средства извън формулата-119492:
За подобряване на материална база

– 01.01-25/01.04-30/01.07-33/01.09-33 лв.

776 ученика*(25*25%+30*25%+33*16,7%+33*33,3%)=23862лв.;

За подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас –

01.01-94/01.04-154/01.07-185/01.09-185 лв.

437 ученика*(94*25%+154*25%+185*16,7%+185*33,3%)=67735 лв.;

Занимания по интереси -

ученик 01.01-30/01.04-33/01.07-34/01.09-35 лв.,

776 ученика*(30*25%+33*25%+34*16,7%+35*33,3%)=25803
институция 01.01-1900/01.04-2100/01.07-2121/01.09-2216 лв.

лв.;

1 институция*(1900*25%+2100*25%+2121*16,7%+2216*33,3%) = 2092 лв.;

Прех. остатък от 2021г.=52357 лв. -90 /3%ЗКПО/

Разходи от стандарт дейност 322

план 2567691 лв./отчет 1684384 лв.:
§ 01 Възнаграждения по трудови правоотношения
/ в т.ч. За заплати, диференцирано, ДТВ-3 пъти годишно/

План/Отчет
1898391лв. / 1265342 лв.
в т.ч. за заплати-1225536 лв.,/вкл: ОМЗ; %; ПКС; лекторски; II ч.к.; наставничество; СОП; болнични и т.н./
ДТВ-38050 лв., проверка олимпиади-1756

§02 Средства за СБКО и представително облекло
План/Отчет

44449 лв. / 37429 лв.
§05 Осигуровки от работодател /ДОО, УчПФ, ДЗПО и ЗОВ/
План/Отчет
438304 лв./ 285695 лв.
§10 Издръжка

/по стандарт-без добавките за закуски, МТБ и ЗИ/

План/Отчет

184504 лв./ 94522 лв.
§53 Придобиване на НДМА
План/Отчет

2043 лв. / 1396 лв.

Дейност 338-утвърден бюджет-129326 лв.
По единен разходен стандарт, съгласно формула-127203 лв.
За ученик на ресурсно подпомагане 01.01-3749/01.04-4191/01.07-4212/01.09-4408

27 ученика*(3749*25%+4191*25%+4212*16,7%+4408*33,3%)=112225 лв.;
Допълнителни 01.01-495/01.04-560/01.07-563/01.09-590

27 ученика*(495*25%+560*25%+563*16,7%+590*33,3%)=14978 лв.;

Преходен остатък от 2021г.=2123 лв.
Разходи от стандарт дейност 338:
план 127203 лв./отчет 90454 лв.:

§ 01 Възнаграждения по трудови правоотношения
План/Отчет
97664 лв. / 71570 лв.

§02 Средства за СБКО и представително облекло
План/Отчет
5130 лв. / 1824 лв.
§05 Осигуровки от работодател /ДОО, УчПФ, ДЗПО и ЗОВ/
План/Отчет
22772 лв. / 16471 лв.

§10 Издръжка
План/Отчет
1637 лв. / 589 лв.

Други възнаграждения
Диференцирано заплащане за
учебната 2021/2022 г.:
70270 лв./0 лв.
педагогическия персонал -4,5% от ФРЗ
педагогически 62672 лв./0 лв.
непедагогическия персонал-3% от ФРЗ
непедагогически 7598 лв./0 лв.

допълн.възнаграждения /ДТВ/
Изразходени-39806 лв.
В.т.ч. ДТВ-24.05.;15.09. -38050 лв.
Проверка на олимпиади-1756 лв.

Планирани разходи, вкл. §§ 01-01/заплати/
Лекторски часове над норматив
План/Отчет
32414 лв/17927 лв.

Непланирани разходи, вкл. §§ 01-01/заплати/
Лекторски по заместване
План/Отчет изплатени 6236 лв.
Изплатени болнични за сметка на работодател към 03.10.2022 г.
План/Отчет изплатени 12435 лв.

Други планирани разходи от стандарта:
Раб. Облекло непедаг.персонал
План/Отчет
6000лв./0

Квалификация
План/Отчет
23768 лв./9402 лв.

Застраховка сграда и имущество
План/Отчет
4000лв./0

Външни услуги
План/Отчет
49752лв./ 35249 лв.

Вода, ТЕЦ, енергия,
План/Отчет
85000 лв./ 39924лв.

Командировки
План/Отчет
1000 лв./60 лв.

Текущ ремонт-подобряване на МТБ
План/Отчет
23862 лв./14931 лв

Текущи разходи за материали
План/Отчет
21000 лв./2893 лв.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

•

Приключване на проекти от учебната 2021/2022 г.
НП “Родителят...” – План/Отчет: 411 лв./411 лв.
НП „Иновации в действие“-– План/Отчет: 3710 лв. /3195 лв.

•

Одобрени нови проекти 2022 г.
НП “Отново заедно” – 2 етапа– изплатени 51000 лв. –преведени 50%-25500 лв.
НП “ИКТ” - План/Отчет: 14878 лв. /0 лв.

•

Спечелени нови проекти учебната 2022/2023 г.
НП «Заедно за всяко дете», модул“Родителят.....” на стойност 2996 лв.
НП “Заедно в изкуствата и в спорта” – 2 направления-Изкуства и спорт-на стойност 34343 лв.
НП «Ученически олимпиади и състезания” –Биология и здравно образование- на стойност 650 лв.

•

Кандидатстване по НП за възстановяване на направените разходи:
НП«Без свободен час»: изплатени за 2022 г. /възн.+осигуровки/-7466 лв.
НП „Обезщетения“: изплатени-142959 лв./преведени 108114 лв.
НП «Профилактика и рехабилитация»-кандидатстваме за 500 лв./възстн. разх. на 5ч.*100 лв./

ЦЕЛЕВИ ДОБАВКИ
Храна ученици 1-4 клас /поевтиняване обяд и закуски/-План 103647 лв./Отчет 32705 лв.
Занимания по интереси-План 33212 лв./Отчет 8258 лв.
В т.ч. разходи за COVID-19-3434 лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПОЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Равен достъп до училищно образование в условия на кризи- 2576 лв.
Образование за утрешния ден-3279 лв.

Непланувани корекции на бюджета
Целеви корекции по ПМС

Проекти на СО

Еднократна стипендия-постижения
план/отчет
150/150

Проект за ремонт на тоалетни
„София избира децата“-50000 лв.
план /отчет
33000/33000

ПМС 46/2020 г.-ФВС
план/отчет
2860/2860
ПМС Учебници
план/отчет
30599/44592

Проект ФВС „По-бързо, по-високо, ...“
план/отчет
2542/1526

СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА по щатно разписание към 01.09.22 г.
Средната брутна заплата на едно лице от педагогическия персонал
/увеличена с 5 % от 01.09.2022 г./ -2235 лв. –/вкл.ОМЗ, % прослужено време и ПКС/
/численост на педагогическия персонал 58 човека/.
Средната брутна заплата на едно лице от непедагогическия персонал
/увеличена с 4 % от 01.09.2022 г./ - 1244 лв. –/вкл.ОМЗ и % прослужено време /
/численост на непедагогическия персонал 17,5 човека/.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Гл.счетоводител:Стефана Сиракова
ДИРЕКТОР: КАПКА ВЕЛИНОВА

