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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г. 

 

 

При изготвянето на Бюджет 2017 са приложени изисквания на нормативните 

документи за системата на делегираните бюджети в сферата на образованието. 

 

1. Очаквани приходи. 

 

Заложените приходи са изцяло от субсидия от първостепенния разпоредител с 

бюджетни средства и са в размер на 991 094 лв. Формирани са по формулата за 

делегираните бюджети, включваща ЕРС за отделните дейности и допълващи стандарти 

(за ресурсно подпомагане, за целодневна организация на учебния ден, за закуски на 

децата от ПГ и учениците І-ІVклас и др.). 

 

2. Разпределение на разходи по видове. Разходната част на бюджета включва: 

 

 Разходи за заплати и възнаграждения. 

 Разходи за осигуровки. 

 Разходи за издръжка, в т.ч. разходи за материали, разходи за вода, горива и 

енергия, разходи за външни услуги. 

 Целеви разходи, в т.ч. разходи за храна, разходи за стипендии, разходи за 

специфични разходи, в т.ч. разходи за представително и работно облекло, 

разходи за застраховки. 

 

Параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал  

включват: 

 

 численост; 

 размер на възнагражденията; 

 другите плащания за персонал; 

 осигурителни вноски. 

 

Формирането на разходите за заплати и осигуровки са формирани съобразно следните 

параметри, ограничения и задължения: 

 

 Численост на персонала:     педагогически 52 

непедагогичски 11 

 

 Минимална работна заплата за страната 460 лв. 

 

 Минимална основна работна заплата за педагогическия персонал: 

 

Учител  660 лв. 

Старши учител 688 лв. 

Главен учител 726 лв. 

Зам.директор 770 лв. 



Определените в КТД добавки за ПКС. 

 

 Осигурителни вноски за сметка на работодателя: 

 

За фондове на ДОО                    13,16% 

За Учителски пенсионен фонд    4,3% 

За Здравноосигурителни вноски 4,8% 

 

 

3. Капиталовите разходи 

 

В Бюджет 2017 не за заложени капиталови разходи. 

 

4. Разпределение на бюджета по дейности: 

 

 За дейност 318 – Детски градини към училища   94 248 лв. 

 За дейност 322 – Училища    896 846 лв. 

 

5. Основни ограничения при формирането на бюджета: 

 

 Държавен бюджет 2017 г. 

 Единен разходен стандарт по ПМС 304 и ПМС 920. 

 

6. Размер на целевите средства по видове: 

 

 Стипендии 10 827 лв.  

 Безплатни закуски 14 544 лв.  

 Осигуряване на представително и работно облекло 19 990 лв.  

 

7. Размер на установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската 

градина: 

 

Размер на превишението на постъпленията над плащанията                 19 214 лв.  

 

В т.ч. целеви средства: 

  за безплатни закуски на децата в ПГ и учениците І-ІVклас        2 567 лв.  

  за стипендии                          3 369 лв.  

 

 §1016 Разходи за вода, горива и енергия                      9 278 лв.  

Тези средства са предвидени да покрият евентуално доплащане на изравнителната 

сметка за топлоенергия. При остатък средствата ще се използват за ДМС съгласно 

КТД. 

 

 §1020 Разходи за външни услуги            4 000 лв.  

Тези средства  осигуряват резерв за текущите плащания. Остатъкът в края на 

годината ще се използва за ДМС съгласно КТД. 

 

 

8. Размер на собствените приходи и остатък от предходни години 



 

Училището няма остатък от предходни години на собствени приходи и в Бюджет 2017 

не са заложени такива. Реализирането на евентуални собствени приходи може да бъде 

от дарения, като в този случай те се използват по волята на дарителя. При възникването 

на други собствени приходи ще бъде увеличен бюджета с техния размер и същите ще 

бъдат използвани за подобряване на МТБ на училището и/или за ДМС на персонала. 
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