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ИНФОРМАЦИЯ  
за  

БЮДЖЕТ  2020 год . 

и  неговото  касово  изпълнение  към  31.03.2020 год . 

Бюджеrьт  на  СУ  „Хр .Смирненски " гр .Гулянци  е  на  обща  стойност  — 
1551159 лв . и  е  утвърден  със  Заповед  на  Кмета  на  Община  Гулянци  
Ns РД-09- 67 / 31.01.2020 год . 

Бюджеrьт  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  —1545659 лв . 

Местни  дейности  
1. Ученически  стол 	- 5500 лв . 

1. Дейност  Неспециализирани  училища - бюджета  се  формира  от  : 

1 .Основни  компокенти  на  формулата  

СФ={(85 °/оЕРСхБУ )+85°/оЕРСИ  + (85 °/оЕРСхБП ) +2.5 °/лДОТчГ  +1 °/оДОТвГ  
+2°/оДООЦ  +5.4 % Ддо 100БУ  +2,1 % Ддо  200БУ  +2°/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  компокекти  по  формулата  са  : 



ОТвГ -добавка  за  твърдо  гориво  — отопление  с  твърдо  гориво  
ОТчГ - добавка  за  горивна  технология  -отопление  с  течно  гориво  
ДООЦ  - добавка  за  отдалеченост  от  областен  ценrьр  
Ддо  1 ООБУ -добавка  за  училища  до  100 ученици  
Ддо  200БУ - добавка  за  училища  до  200 ученици  
Р-резерв  
РК- регионален  коефицент  

За  СУ  „Христо  Смирненски "гр .Гулянци  средства  по  формула  са  в  размер  
на  796363 лв . 
Добавка  за  течно  гориво  —30069 лв . 
ДООЦ  - добавка  за  отдалеченост  от  областен  ценrьр  -7203 лв . 
РК - регионален  коефицент  Стопанско  управление -15479 лв . 
РК - регионален  коефицент  ЦДО  -12558 лв . 

Извън  средствата  no формулата  се  разпределят  допълнително : 

1 .Стандарт  за  професионална  подготовка  - брой  паралелки  по  12689 лв . 
За  СУ  4 паралелки  по  12689 лв . - 50756 лв . 

2. Средства  по  направление  „Стопанско  управление  и  администрация  и  
социални  услуги  „ в  размер  на  1850 лева  на  ученик  .Предоставят  се  на  100 
% по  броя  на  учениците .Предоставени  средства  за  71 ученика  по  1850 лв  — 
131350 лева . 

3.Средства  за  ученици  самостоятелна  форма  на  обучение  , единния  
разходен  стандарт  е  632 лв . Включените  средства  към  бюджета  са  за  26 
ученици  и  са  в  размер  на  - 16432 лв . 

4.Добавка  на  ученик  редовна  форма  на  обучение  за  подобряване  на  
материално  техническата  база  / 417 уч . х  25 лв  /- 	10425 лв . 

5. Допълващ  стандарт  за  деца  и  ученици  на  ресурсно  
подпомагане ,интегрирани  в  училищата  в  размер  на  452 лева  на  
ученик .Създаване  на  условия  за  приобщаващо  образование  .Средствата  се  
предоставят  на  училищата  на  100 % по  броя  на  учениците . 26 уч -ци  по  
452 лв . -11752 лв . 

6.Норматив  ученик  на  ресурсно  подпомагане  30 ученици  по  3329 лв- 
99870 лева . 
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7. Допълващ  стандарт  за  подпомагане  на  храненето  на  деца  от  
подготвителни  групи  и  учениците  от  1-4 клас  в  размер  на  94 лева  на  
ученик . 

8.Средства  за  осигуряване  на  целодневна  организация  на  учебния  ден  за  
обхванатите  ученици  от  I- VII клас  в  размер  на  805 лева  на  ученик  . 
Предоставят  се  на  училищата  на  100 % по  броя  на  обхванатите  в  
целодневна  организация  ученици  от  I- VII клас .За  163 уч -ци  по  805 лв .- 
131215 лв . 

9.Норматив  за  група  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  - 2058 лв . 
за  група .За  9 групи  по  2058 лв .- 18522 лв . 

10.Средства  за  занимания  по  интереси  -30 лв . на  ученик  в  дневна  форма  
на  обучение  и  норматив  за  институция  1900 лв . 

11.Средства  за  стипендии  в  размер  на  15225 лв . 

12.Допълващ  стандарт  за  ученик  в  паралелки  за  професионална  
подготовка  в  неспециализирани  училища  ,в  паралелки  в  специализирани  
и  специални  училища  - 41 лв ., предоставят  се  на  ученик  дневна  форма  на  
обучение  в  първи  и  втори  гимназиален  етап . За  71 ученици  по  41 лв . 
получени  средства  по  бюджета  в  размер  на  2911 лв . 

13.Допълващ  стандарт  за  ученици  в  паралелки  за  профилирана  
подготовка  в  неспециализирани  училища  - 61 лв ., предоставят  се  на  
ученик  в  дневна  форма  на  обучение  в  първи  и  втори  гимназиален  етап .За  
103 ученици  по  61 лева  , получени  средства  в  размер  на  6283 лв . 

14. Преходен  остаrьк  бюджет  училище  2019 г. - 69517лв . 
15. Преходен  остаrьк  НП  „ С  грижа  за  всеки  ученик  „- 1344лв . 
16. Преходен  остаrьк  стипендии  -929 лв . 
17.Преходен  остаrьк  от  Извънучилищна  дейност  - 9237лв . 
18.Преходен  остаrьк  Програма  на  БЧК  „ Топъл  обяд" -1200 лв  
19.Преходен  остатък  преведени  от  МОН  - спрени  мес .добавки  -4821 лв . 
20. Преходен  остаrьк  Целеви  средства  за  работа  с  деца  и  ученици  от  
уязвими  групи  - 29867 лв . 
21. Преходен  остатък  - карти  учители  - 4284 лв . 
22.Преходен  остаrьк  закуски  1-4 клас  - 163 8 лв . 
23. Преходен  остаrьк  НП  „ Заедно  в  грижата  за  ученика " за  уч .2019 
/2020 г. - 842 лева  
24. Преходен  остатък  за  Занимания  по  интереси  - 3588 лв . 
25. Преходен  остаrьк  ПМС  учебници  - 553 лв . 
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В  Общината  е  заделён  резерв  2 % в  размер  на  18738 лв . 

Бюджета  на  дейност  Неспециализирани  учипища  е  в  размер  на  1545659 
лв . и  е  разпределен  по  параграфи  , както  следва : 

Наименование  §§ Бюджет  Разход 	към  
31.03.2020 г . 

Остават  

Заплати  01-00 907358 170741 736617 
Възнаг  -я  02-02 3097 1175 1922 
Изпл . на  с  ми  СБКО  02-05 40000 2806 37194 
Обещ -я 	с 	характер 	на  
възнаг  аждения  

02-08 30000 777 29223 

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

02-09 9237 - 9237 

Осигур . вноски  ДОО  05-51 100534 20435 80099 
Осигур .вноски  от  аб-л  УПФ  05-52 48100 6363 41737 

Осигур .вноски  ЗОВ  05-60 58837 8439 50398 
Осиг . вноски  ДЗПО  05-80 35314 4449 30865 
Х  ана  10-11 38355 9575 28780 
Облекло  10-13 3400 - 3400 
Учебни  и  на  чноизсл . разходи  10-14 1553 69 1484 
Мате  иали  10-15 63017 7521 55496 
Вода ,го  ива , ел .ене  гия  10-16 105000 39832 65168 
Разходи  за  външни  услуги  10-20 74593 7723 66870 
Разходи  за  команди  овки  10-51 2000 91 1909 
Разходи  за  заст  аховки  10-62 100 - 100 
Разх .за  дог .санкц ,не  стойки  10-92 10 3 7 
други  некласи  . азходи  10-98 3000 100 2900 
Платени  такси ,наказ .лихви  19-81 1000 - 1000 
Стипендии  40-00 16154 2148 14006 
Капиталови  разходи  - компют  и  52-01 2000 799 1201 
Капит . азх .-машини , съо  ъж . 52-03 3000 - 3000 
Всичко  1545659 283046 1262613 

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

Наименование  §§ Бюджет  Разход  към  
31.03.2020г . 

Остават  

Х  ана  10-11 1500 262 1238 
Мате  иали  10-15 400 - 400 
Разходи  за  вода , ел .ене  гия  10-16 3300 373 2927 
Разходи  за  външни  услуги  10-20 300 40 260 
Всичко  5500 675 4825 

.*~~ Счетоводител  : 	... 	Директо ; 
зг  
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