Отчет по бюджета на 81 СУ
към 31.12.2016 г.

Нормативна уредба

ПМС №380/29.12.2015 г. за

изпълнение на държавния
бюджет на Република България
за 2016 г.

Заповед СОА 10- РД- 09-586 /
23.02.2016 г. на кмета на град
София

Формула за 81 СОУ :
Начален бюджет
за 2016 г.:
1639096 лв.
Елементи по
формулата

93.5%/Единен Разходен стандарт
1297.78 лв. Х 1263/ ученици в дневна
форма=1639096 лв
Единен разходен стандарт за ученици
самостоятелна форма 341 лв. Х 3
=1023 лв.;
Постоянни разходи=27000 лв.
Преходен остатък от 2015 г – 46 355 лв
Преходен остатък от 2016г.=192 021.39
лв. /целева субсидия от МОН за
ремонтни дейности – 30 000,закуски –
11 722, 129 ПМС – 2 973, неусвоени
средства – 147 326

В началния бюджет са включени допълнителни
средства извън формулата:
 за подобряване на материална база – 1263 уч.
31575 лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма
на обучение);
 за подобряване храненето на учениците от 1-4 ти
клас – 651 х 72= 46 872 лв.;
 за
осигуряване
целодневно
обучение
на
учениците от 1-ви до 4-ти клас – 167 933 лв. (по
520 лв. на ученик
 Общ начален бюджет 2016 г. - 1917594 лв.

Заплати

по трудови правоотношения и други
допълнителни трудови възнаграждения
Бюджет и отчет към 31.12.2016 г.:

1972110 / 1972110 лв.в т.ч..

ОРЗ, клас прослужено време, лекторски, ЧК,
СОП,диференцирано, награди, заместване на
отсъстващи учители

Осигуровки от работодател:

272172 лв. / 272172 лв. – ДОО

13%, УПФ 4.3%, ЗО 4.8%

Други планирани разходи:
Предст. и раб. облекло
План / Отчет
29688 / 29688.
§ 02-05, пед. персонал 380 лв, неп. персонал 350

f
Квалификация
f

План / Отчет
9530 / 1684 лв.§10-20,
1% от ФРЗ

Вода,ТЕЦ, енергия
План / Отчет
117904/117904

f
f
Командировки
План
942 / 942 лв. §10-51

Застраховка сграда и
имущество План / Отчет
3162 / 3162 лв.§10-62

Учебни материали
План
3003 / 3003 лв.§10-14

Външни услуги План /
Отчет
30998 / 30998 лв.
в т. ч. охрана, тел. разх.,
трансп., софт., труд,
§10-29..

Разходи за материали
План / Отчет
48857./ 48857 лв.§1015 вкл. канц, хигиенни,
строителни,
учебни,,техника

Поевтиняване храната на учениците
План: 46872 лв.;
Отчет: 41224 лв. (закуски на ученици от 1-4 кл.)

Стипендии:
План: 6787 лв.;
Отчет: 6787 лв.;

Учебници за ученици от 1-7 клас:
План: 31397лв.;
Отчет: 31397 лв.

Средна брутна заплата
 Средната

брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия
персонал /ПП/ по щат от 01.12.2016 г. е 893.00 лв. (при численост
на педагогическия персонал 89.5 чов.)

 Средната брутна

месечна заплата на 1 лице от
непедагогически персонал /НП/ по щат от 01.12.2016 г. е 625 лв.
(при численост на непедагогическия персонал 25 чов.)

 Лекторски

часове план /изпълнение: 27808/ 27808лв.
Лекторските възнаграждения са включени в общия план и отчет
на средствата за роботни заплати.

 Граждански договори план / отчет 3000/3000лв.

 Изплатено

40897.00 лв.

диференцирано заплащане за учебната 2015/2016 г.:

отчет

 Изплатени

възнаграждения за празници 3 пъти годишно: по план 64 619 /по
отчет 64619 лв.

 Изплатени парични награди за 2016 г. – 25 757.00 лв.
 Изплатени възнаграждения на учители и служители,
провеждането на: НВО - 3550 лв.; .

участвали

в

 Средствата са включени в общото изпълнение на плана и отчета на ФРЗ
за 2016 г.

 Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодателя:
лв.; отчет към 31.12.2016 г. – 11813 лв.

11813.00

 Изплатени

обезщетения за неизползван платен отпуск на напуснали и
пенсионирани служители, в размер на 77921.00 лв

 Изплатени средства за СБКО: 16284 лв.
 Осигуровките на средствата за СБКО при изплащане са включени към общия
план и отчет на §05 - Осигуровки

Текущ ремонт
 План / Отчет 43950/43950 –извършен текущ и авариен ремонт;

 ”Без свободен час“ - Получени средства
през 2016 г.: 7844 лв.
 “Твоя час” – получени средства 30% - 11087
лв

 “Твоя час”: ; получени средства към 31.12.2016г.
 11 087

