
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

по проектобюджет 2020 г. на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина 

 Проектобюджет 2020 г. на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина е изготвен в 

съответствие със Заповед №29/29.01.2020г. на Кмета на  Община Бяла Слатина за 

утвърждаване на формули за разпределение на средства получени по натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности  за 2020 г. Училището получава средства по две дейности 

„Неспециализирани Училища“ и „Професионални паралелки“ 

Дейност „Неспециализирани Училища“  

Бюджетът е разчетен за 386 ученика при единен разходен стандарт за издръжка 

на ученик в редовна форма на обучение 1869 лв., средства за брой паралелки 17 на 

стойност 161245 лева, средства по регионален коефициент – 63 055 лева и срества за 

институция – 44600 лева - общо средства по формула - 960624 лв.  

В бюджета на училището са разчетени средства за 106 ученика в в целодневно  

обучение на стойност 85 330 лева.Училището има пет групи за целодневно обучение за 

които полечава средства на стойност 10290 лева и съответно средства по регионален 

коефициент на стойност – 6 502 лева. Предвиденото увеличение на стандартите е във 

връзка с договореното увеличение на работните заплати между МОН, Съюз на 

работодателите и СБУ, считано от 01.01.2020 г. средно с 17%  на педагогическият 

персонал и 10% на непедагогическият персонал, увеличаването на лекторския час от 

01.01.2020 г. от 7,50 лв. на 8,50 лв. и средствата за вторият час на класа от 36 лв. на 42 

лв. 

Средствата за занимания по интереси са разчетени на база общият брой на учениците – 

428 на стойност 12 840 лева.И тук училището получава средства за институция – 1900 

лв.Общо средства за занимания по интереси – 14 740 лв. 

Допълващи стандарти:  

• норматив за създаване на условия за приобщаващо образование - 6 ученици по 

452 лв. на ученик – 2712.00 лв.;  

• норматив за подпомагане храненето 88 ученици по 94 лв. – 8272,00 лв.  

• за подобряване на материално-техническата база, стандарта 428 ученици по 25 

лв.– 10 700 лв.;  

• допълващ стандарт за ученици в профилирано обучение – 171 – 10 431 лв.  

• средствата за стипендии за 192 ученици по 87 лв. – 16 704  лв.  

 

Преходният остатък от 2019г. е в размер на 3 927  лв., от които 3 927  лв. целеви 

средства са разпределени по предназначение, средства за транспорт на учители и 

средства за закуски на учениците от І до ІV клас. Разчетени са и средства за отопление, 

квалификация и материали.  

Разходна част на бюджет 2020 г. Планирани са средства както следва: 

• за увеличение на заплати средно с 17% и осигуровки, диференцирано заплащане 

и са осигурени трите допълнителни възнаграждения – 24.05; 15.09 и 25.12 



• 3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и 

осигуровки 

• средства за представително облекло на педагогическия персонал 

• 1.2 % средства върху ФРЗ за квалификация на учителите 

• Други плащания и възнаграждения – болнични за сметка на работодателя 

• средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя 

• безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, 

пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на 

учениците от І до ІV клас. 

• работно облекло на непедагогическия персонал 

• учебни разходи и материали 

• вода, гориво и ел. енергия 

• командировки 

• външни услуги – телефон, интернет,  поддръжка по договори 

• текущ ремонт 

• застраховка на сградата и дълготрайните активи 

• държавни и общински такси 

• стипендии 

 

Дейност „Професионални паралелки“ 

Бюджетът е разчетен за 42 ученика  

• единен разходен стандарт за издръжка на ученик в направление физически 

науки, информатика, техника  - 21 по 2 493 лв. – 52 353 лева 

• единен разходен стандарт за издръжка на ученик в направление  услуги за 

личността – 21 по 2 273 лв. – 47 733 лева 

• средства за брой паралелки 2 на стойност 12 689 лева,  

• средства по регионален коефициент – 8 532  лева  

Общо средства по формула – 131 316 лева 

Допълващи стандарти:  

• средствата за стипендии за 21 ученици по 97 лв. – 2 037  лв. 

• допълващ стандарт за ученици в професионално обучение – 42 – 1 722 лв.  

В разходна част на бюджет 2020 г. Средствата са разпределени както следва: 

• възнаграждения по трудови правоотношения 

• осигурителни вноски за сметка на работодателя 

• материали 

• вода, горива и електроенергия 

• външни услуги 

Общият размер на бюджет 2020 г. на училището  е 1 165 307 лв. Съотношението между 

работни заплати и издръжка е 86:14. Проектобюджетът е представен за одобрение в 

Община Бяла Слатина.  

 

Изготвил: Станислава Симеонова 


