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	 СУ  „ХРИСТО  СМИРНЕИСКИ " ГРАД  ГУЛЯНЦИ ,ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН  
zp. I'улянци , ул. „ Г. С. Риsоыгки ".У  19, телефон  за  връзкn 06561 2549 

ИНФОРМАЦИЯ  
за  

БЮДЖЕТ  2019 год . 

и  неговото  касово  изпълнение  към  31.03.2019 год . 

Бюджеrьт  на  Сц  „Хр .Смирненски " гр .Гулянци  е  на  обща  стойност  - 
1423288 лв . и  е  утвърден  със  Заповед  на  Кмета  на  Община  Гулянци  №  
РД-09- 35 30.01.2019 год . 

Бюджетът  на  училището  е  разпределен  по  параграфи  в  няколко  вида  
дейности , както  следва  : 

I. Делегирани  от  държавата  дейности  - 	лв . , тя  от  своя  страна  
включва  следните  видове  дейности  : 
1. Неспециализирани  училища  -1417788 лв . 

Местни  дейности  
1. Ученически  стол 	- 5500 лв . 

1. Дейност  Неспециализирани  училища - бюджета  се  формира  от  : 

1 .Основни  компоненти  на  формулата  

СФ={(85°/оЕРСхБУ )+85°/оЕРСИ  + (85 о/оЕРСхБП ) +9 о/оДОТчГ  +1°/оДОТвГ  
+1 о/оДСФ+2°/оДУООЦ  +2 о/оР)} + РК  

Където  : 
СФ -Средства  по  формула  
ЕРС  - единен  разходен  стандарт  
БУ  - брой  ученици  съгласно  единната  информационна  система  на  МОН  „ 
Админ " 
ЕРСИ  - единен  разходен  стандарт  за  институция  
БП- стандарт  за  брой  паралелки  

2. Допълнителните  компоненти  по  формулата  са  : 



ОТвГ -добавка  за  твърдо  гориво  — отопление  с  твърдо  гориво  
ОТчГ - добавка  за  горивна  технология  -отопление  с  течно  гориво  
СФ - експлоатация  и  поддръжка  на  сграден  фонд  
ДООЦ  - добавка  за  отдалеченост  от  областен  център  

За  СУ  „Христо  Смирненски "гр .Гулянци  средства  по  формула  са  в  размер  
на  753006 лв . 
Добавка  за  течно  гориво  — 100719 лв . 
Средства  за  ремонт  на  сграден  фонд  — 8859 лв . 
ДООЦ  - добавка  за  отдалеченост  от  областен  център  -6530 лв . 
РК- регионален  коефицент  —600800 лв . 

Извън  средствата  no Формулата  се  пазпдеделят  допълнително : 

1.Средства  , получени  за  ученици  дневна  форма  на  обучение  
професионална  паралелка  „Стопанско  управление  „ за  64 ученици  158141 
лв . , очаква  се  актуализация  за  още  7 ученици .  

2.Средства  за  ученици  самостоятелна  форма  на  обучение  , единния  
разходен  стандарт  е  529 лв . Включените  средства  към  бюджета  са  за  27 
ученици  и  са  в  размер  на  - 14283 лв . 

З .Добавка  на  ученик  редовна  форма  на  обучение  за  подобряване  на  
материално  техническата  база  / 459 уч . х  25 лв  /- 11475 лв . 

4.Добавка  за  подпомагане  храненето  на  ученици  от  I-IV клас - 10387 лв . 

б . Стипендии  - 19164 лв . 

7. Целеви  средства  за  осигуряване  на  целодневна  организация  на  учебния  
процес  за  учениците  в  ПИГ  за  182 ученици  х  688 лв . - 125216 лв . 

8.Норматив  група  ЦДО  отпуснати  средства  за  9 групи  х  1758 лв  —  15822 
лв . Очаква  се  актуализация  за  още  една  група  . 

9.Регионален  коефицент  ЦДО  — 11935 лв . 

10. Норматив  дете  на  ресурсно  подпомагане - отпуснати  за  12 уч-ци  
средства  в  размер  на  — 34668 , очаква  се  актуализация  за  още  18 ученици . 
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11. Норматив  създаване  на  условия  за  приобщаващо  образование  на  
ученици  на  ресурсно  подпомагане : 15 уч . х  405 лв  - 6075 лв . Очаква  се  
актуализация  за  още  15 ученика . 

12. Норматив  институция  за  Занимания  по  интереси  - 1900 лв . 

13. Норматив  ученици  за  Занимания  по  интереси - 12117 лв . 

1 4.допълващ  стандарт  за  ученици  8- 12 клас  , отпуснати  средства  за  168 
уч . х  39 лв .- 6552 лв . 

15. Преходен  остаrьк  бюджет  училище  2017 г. - 21471 лв . 
16. Преходен  остаrьк  - възстановени  от  МОН  за  Средищни  училища - 
2451 лв . 
17. Преходен  остаrьк  НП  „ С  грижа  за  всеки  ученик  „- бб68лв . 
18. Преходен  остаrьк  стипендии  -423 лв . 	 ,. 
19.Преходен  остаrьк  от  Извънучилищна  дейност  - 9237лв . 
20.Преходен  остаrьк  Програма  на  БЧК  „ Топъл  обяд " -880 лв  
21.Преходен  остатък  преведени  от  МОН  - спрени  мес .добавки  - 6000 лв . 
22. Преходен  остаrьк  Целеви  средства  за  работа  с  деца  и  ученици  от  
уязвими  групи  - 13729 лв . 
В  Общината  е  заделен  резерв  2 % в  размер  на  17718 лв . 

Бюджета  на  дейност  Неспециализирани  училища  след  цитираните  
актуализации  е  в  размер  на  1417788 лв . и  е  разпределен  по  параграфи  , 
както  следва : 

Наименование  §§ Бюджет  Разход 	към  
31.03.2019 г . 

Остават  

Заплати  01-00 851689 146343 705346 

Възнагр -я 	по  НП" С  грижа  за  
всеки  ученик " 

02-02 6238 - 6238 

Изпл . на  с  ми  СБКО  02-05 35000 2298 32702 
Обещ -я 	с 	характер 	на  
възнаг  аждения  

02-08 60000 981 59019 

Други  плащания  и  възнагр -я- 
Бюдж . извъуч . дейн . -п  ех . ост -к  

02-09 9237 - 9237 

Осигур . вноски  ДОО  05-51 111463 17473 93990 
Осигур .вноски  от  аб -л  УПФ  05-52 35429 5497 29932 
Осигур .вноски  ЗОВ  05-60 46670 7183 39487 
Осиг . вноски  ДЗПО  05-80 25840 3579 22261 
Х  ана  10-11 38718 10449 28269 
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Облекло  10-13 3400 - 3400 
Учебни  и  на  чноизсл . разходи  10-14 200 - 200 
Мате  иали  10-15 39527 7834 31693 
Вода ,го  ива , ел .ене  гия  10-16 102190 26903 75287 
Разходи  за  външни  услуги  10-20 23500 11754 11746 
Разходи  за  команди  овки  10-51 3000 326 2674 
Разходи  за  заст  аховки  10-62 100 4 96 
други  некласи  . азходи  10-98 1000 306 694 
Платени  такси ,наказ .лихви  19-81 1000 - 1000 
Стипендии  40-00 19587 2253 17334 
Капиталови  разходи  - компют  и  52-01 2000 - 2000 
Капит . азх .-машини , съо  ъж . 52-03 2000 - 2000 
Всичко  1417788 243183 1174605 

З . Дейност  Ученически  стол  - бюджета  е  в  размер  на  5500 лв ., 
разпределен  е  по  параграфи  , както  следва : 

.~~ 

Наименование  §§ Бюджет  Разход  към  
31.03.2019 г. 

Остават  

Х  ана  10-11 1500 338 1162 
Мате  иали  10-15 400 - 400 
Разходи  за  вода , ел .ене  гия  10-16 3300 747 2553 
Разходи  за  външни  услуги  10-20 300 70 230 
Всичко  5500 1155 4345 

с  Счетоводител  :.. 	...... 
Бъвсгармя  
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