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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
по проектобюджет 2017 г. на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица
Проектобюджет 2017 г. на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица е изготвен в съответствие
с Писмо Изх. № 67-02-58/29.12.2016 г. на Община Златица за стойностните и натурални показатели за
прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г.
Дейност „Подготвителна група в училище“ – Бюджетът е разчетен за 15 деца при единен
разходен стандарт за дете 1117 лв., общо 16755 лв. Стандартът за подготвителна група е увеличен с
110 лв. за дете /от 1007 на 1117 лв./.
Дейност „СУ“ – Бюджетът е разчетен за 444 ученика при единен разходен стандарт 1732 лв. за
ученик - общо 769008 лв. Стандартът за 1 ученик дневна форма на обучение е увеличен с 127 лв. /от
1605 лв. на 1732 лв./. Предвиденото увеличение на стандартите е във връзка с договореното
увеличение на работните заплати между МОН, Съюз на работодателите и СБУ, считано от 01.01.2017
г. средно с 8%, увеличаването на лекторския час от 01.01.2017 г. от 5 лв. на 5,50 лв. и от 01.10.2017 г.
на 6,00 лв. и увеличаването на осигуровките с 1% за фонд Пенсии през 2017 г. Увеличение има и в
стандартите за самостоятелна форма на обучение – с 32 лв. /от 341 лв. на 373 лв./ В бюджета на
училището са разчетени 2 деца на индивидуална форма на обучение по 3070 лв. – 6140 лв. и 4 ученици
на самостоятелна форма на обучение по 373 лв – 1492 лв. Бюджетът на училището ще бъде намален с
учениците на индивидуална форма на обучение.
Допълващи стандарти, които остават без промяна:
 норматив за създаване на условия за приобщаващо образование - 21 ученици по 326 лв. на
ученик – 6 846,00 лв.;
 норматив за подпомагане храненето 209 ученици по 72 лв. – 15 048,00 лв.
 за подобряване на материално-техническата база, стандарта 444 ученици по 25 лв.– 11 100 лв.;
 средства за целодневна организация на учебния ден – 214 деца по 544 лв. – 116 416 лв.
 средствата за стипендии за 59 ученици по 87 лв. – 5 133 лв.
Променен е норматива за целодневна организация на учебния ден с 36 лв. /от 544 лв. на 580 лв./
Преходният остатък от 2016 г. е в размер на 43172,17 лв., от които 13905 лв. целеви средства
са разпределени по предназначение по проекти “Твоят час“ и „Нов път за нови таланти в
преподаването“, трансфер от Бюро по труда, средства за транспорт на учители, депозит. Разчетени са и
средства за отопление, квалификация и материали.
Собствените приходи /от наеми зъболекарски кабинет и фитнес/ в училище са планирани в
размер на 3500 лв.
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Разходна част на бюджет 2017 г.
Планирани са средства както следва:
 за увеличение на заплати средно с 8% и осигуровки, диференцирано заплащане и са
осигурени трите допълнителни възнаграждения – 24.05, 15.09 и 01.11
 3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и осигуровки
 средства за представително и работно облекло
 1.0 % средства върху ФРЗ за квалификация на учителите
 За безплатно хранене
 За учебни разходи и материали
 за вода, гориво и ел. енергия
 за командировки
 за външни услуги – телефон, интернет, сот поддръжка
 текущ ремонт
 за стипендии
 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения /изграждане на система за
пропусквателен режим в училище/.
Общият размер на бюджет 2017 г. на училището е 996 739 лв. Съотношението между работни
заплати и издръжка е 88:12. Бюджетът е представен за одобрение в Община Златица. Училището ще
функционира в режим на разумни икономии при изпълнение на проекта на бюджет 2017 г.
Директор: Нели Стефанова
Гл. счетоводител: Цветанка Гъркова
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