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ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
               e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;  

тел. 0887 317949; 0887 155 138 
             4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

 

 

Вх. № ФС(04-01)-655 / 11.04.2022 г. 
 

 

 

ОТЧЕТ – АНАЛИЗ 

ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  

на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Първомай, община Първомай 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 Г. ДО 31.03.2022 Г. 

 

 

1. УВОД 

   Настоящият отчетен доклад обхваща периода януари – март 2022 година.  

 

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ – съгласно приложение към настоящия доклад.  

 

3. БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: За първото тримесечие на финансовата 2022 година 

бюджетът е балансиран.  

Приход:  218 724,54 лева 

Разход:    198 323,21 лева 

Остатък:  20 401,33 лева 

Неразплатени в началото на годината: заплати и осигуровки за месец декември 2021 

г. 16 219,04 лв. 

Неразплатени в края на тримесечието: заплати и осигуровки за месец март 2022 г. 

 

4. а)  СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ за училището (включително извънбюджетни, 

без СЕС): 

82,8 % ФРЗ + 17,2 % издръжка + 0 % капиталови разходи. 

     Като цяло съотношeнието e почти оптимално за ФРЗ и почти както през миналата 

година по това време. 

 

4. б) СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ за Подготвителна група само: 

75,95 % ФРЗ + 24,05  % издръжка + 0 % капиталови разходи 

     Като цяло процентът на разхода за ФРЗ е малък. Причината е, че материалната база 

изисква повече средства, най-вече отоплението.  

 

5. а) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА 1 ЗАЕТ/УЧИТЕЛ (към 01.01.2022 г.) за училище, без ПГ:  

128 ученици в училище, 17,5 щата педагогически персонал в т.ч. и директор, 23 общо 

заети. Спрямо същия период на миналата година учениците са се увеличили със 7, 

педагогически щатове са увеличени с 2, а непедагогически щатове са увеличени с 0,75. 

7,31 ученици се падат на 1 учител (без условните щатове). През същия период на миналата 

година е било 7,81. 

5,57 ученици се падат на 1 зает, срещу 5,98 за същия период на миналата година. 

 

5. б) БРОЙ ДЕЦА НА 1 ЗАЕТ/УЧИТЕЛ (към 31.12.2021 г.) – в ПГ:  
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16 деца, 2 щата педагогически персонал, 1 щат непедагогически персонал. Миналата 

година децата са били 18 в същия период, щатовете са се запазили. 

8 деца се падат на 1 учител спрямо 9 през миналата година. 

5,33 деца се падат на 1 зает спрямо 6 през миналата година. 

 

6. а) ПЪЛНЯЕМОСТ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ (УЧИЛИЩЕ): средно по 18,28 ученици в 

паралелка, спрямо 17,29 през миналата година. 

7. б) . ПЪЛНЯЕМОСТ НА ГРУПАТА (ПГ): средно по 16 деца в група, тенденция на 

намаляване спрямо миналата година, когато са били 18. 

 

8. а) БРОЙ ЗАЕТИ ЗА 1 ПАРАЛЕЛКА (УЧИЛИЩЕ): 

ПП за 2,5 паралелка – 2 срещу 2,22 за миналата година.  

НП – 0,79 за 1 паралелка срещу 0,68 през миналата година. 

ОБЩО ЗАЕТИ – 3,29 лица/ 1 паралелка при 2,89 през миналата година. 

8. б) БРОЙ ЗАЕТИ ЗА 1 ГРУПА (ПГ): 

ПП за 1 паралелка – 2 

НП – 1 

ОБЩО ЗАЕТИ – 3 лица/ 1 паралелка, както през миналата година по това време 

 

9. а) РАЗХОДИ ЗА 1 УЧЕНИК (бюджетни, УЧИЛИЩЕ):  1 312 лв./ученик при 960,24 

лв/ученик през миналата година, т.е. разходите са се повишили с 36 %. 

9.б) РАЗХОДИ ЗА 1 ДЕТЕ (бюджетни, ПГ):  1 220 лв./дете при 1 120 лв/дете за миналата 

година. 

 

10.а) РАЗХОДИ ЗА 1 ПАРАЛЕЛКА (УЧИЛИЩЕ):  23 999 лв./паралелка при 17 010 

лв./паралелка през миналата година, повишение с 41 % спрямо същия период за миналата 

година. 

10.б) РАЗХОДИ ЗА 1 ГРУПА (ПГ) (без извънбюджетните средства):  19 520 лв./група 

при 20 156 лв. през миналата година. Разходите на 1 група са по-малко, но разходите на 1 

дете са повече. Причини: тази година се харчи по-малко за материалната база защото няма 

ремонт, но децата са намалели. 

 

11. СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА към 01.01.2022 г., включително 

допълнителни плащания, без диференцираното заплащане, според щатното разписание в 

края на тримесечието е: 

І. УЧИЛИЩЕ: 

ЗА ПП – 1 776 лв.  

ЗА НП –  992 лв.  

СРЕДНО ЗА УЧИЛИЩЕТО – 1 456 лв.  

ІІ. ПГ: 

ЗА ПП – 1 610 лв.  

ЗА НП –    684 лв 

 

12.СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ: 3 ПП към 1 НП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КЪМ ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Първомай, община Първомай 

ПЛАН, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ СПОРЕД ВИДА НА ФИНАНСИРАНЕТО 

За периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 

І. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  

 Финансовата 2022 година започна с неразплатени заплати за месец декември 2021 г., но 

и с преходен остатък. 

1. В началото на 2022 година: ФИНАНСОВ ДЕФИЦИТ: няма, ако не се считат 

неизплатени заплати и осигуровки за месец декември, които са дължими през януари 2022 

година. 

За възстановяване целеви средства:  няма  

Неразплатени за 2021 г, но дължими през 2022 година: Общо 58 198,62 лева, в това 

число 51 400,68 лв. заплати и осигуровки за декември, 2 212,47 лв. издръжка и 4 585,47 

лева по проекти. 

Преходен остатък в началото на годината: 32 021,77 лв. (СЕС 21 919,86 лв., в т.ч. 

20 924,79 лв по проект „Подкрепа за успех“, 437,37 лв. по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ и 557,70 лв. по проект „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“. 1547,26 лв. от РСЗ по програмите ЗОХТУ и 

ОЗПБЛ за декемврийски заплати. 171,90 лв. по ПМС за спорт; 149,46 лв. от транспортни 

разходи на ПП; 2 188,21 лв. за ЗИ; 1 657,81 за ученици в ИФ;  4 387,27 лв. за работа с 

Уязвими групи)  

2. В края на първото тримесечие на 2022 година: ФИНАНСОВ ДЕФИЦИТ: няма. 

Има неразплатени осигуровки и заплати за март.  

Преходен остатък в края на първото тримесечие на 2022 година: 20 378,85 лв. (СЕС 

15 779,49 лв., в т.ч. 14 820,02 лв по проект „Подкрепа за успех“, 401,77 лв. по проект 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и 557,70 лв. по 

проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; 75,04 лв. от наеми; 

171,90 лв. по ПМС за спорт; 5 лв. за ученик в ЦСОП; 154,30 лв. от закуски на децата в ПГ; 

253,50 лв. за закуски на ученици; 1 905,93 лв. за ЗИ; 1 097,63 за ученици в ИФ;  88,48 лв. 

за ученик в КФ; 847,58 лв. за ЦОУД)  
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ІI. БЮДЖЕТ – ПРИХОД  ЗА 2022 ГОДИНА  

ОЧАКВАНИ  И  ПОЛУЧЕНИ  СУМИ ЗА  периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г – в 

табличен вид: 

 

Държав 

ни средства 

по вид 

Утвърден 

начален 

бюджет 

от Кмета 

на 

общината 

Пром

ени 

по 

бюдж

ета 

съгла

сно 

реше

ние 

на 

ОбС  

Промен

и по 

бюджета 

на 

училище

то, 

съгласно 

…. 

ОБЩ 

ПЛАН  ЗА 

2022 

ГОДИНА 

СЛЕД 

ПРОМЕНИ

ТЕ 

Очаквани 

суми 

приход за 

периода 

януари – 

мат 2022 

(за 

държавни 

бюджетни 

30 % от к.5) 

Получени  

суми за 

периода 

януари – 

март 2022 

г. 

 

 

Разлики 

и 

обяснен

ия за тях 

(колона 

7 – 

колона 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТ.У-ЩЕ 13088 + 

44087 

  57 175 17 153 15 000 -2 153 

СТ.ПАР. 19496 + 

65669 

  85 165 25 550 20 000 -5 550 

СТ.У-К 69148 + 

232948 

  302 096 90 629 82 000 -8 629 

Стандарти 

за училище 

общо 

101732 + 

342704 

  444 436 133 332 117 000 -16 332 

КФ 424 + 

1435  

  1 859 558 382 -176 

ИФ 3016 + 

10214 

  13 230 3 969 2809,19 -1159 

СФ 0       

МТБ 787 + 

2835 

  3 622 1 087 861 -226 

ЗАК І-ІV 1457 + 

7161 

  8 618 2 585 1 500 -1085 

ЗИ – У-ЩЕ 475 + 

1575 

  2 050 615 499,79 -115 

ЗИ – У-ЦИ  832 + 

2744 

  3 576 1 073 900 -173 

СТ.ГР.ЦО 3064 + 

10384 

  13 448 4 034 3 284 -750 

СТ.У-К ЦО 26360 + 

89314 

  115 674 34 702 28840 -5 862 

Стандарти 

ЦОУД общо 

129 122   129 122 38 736 32 124 -6 612 

СТ.ГР.ПГ 1589 + 

5296 

  6 885 2 066 1 800 -266 

СТ.дете ПГ 12809 + 

42758 

  55 567 16 670 15 000 -1 670 

Стандарти 

за ПГ общо 

62 452    62  452 18 736 16 800 -1 936 

РЕС.ПОДП. 6561 + 

22003 

  28 564  8 569 7 230 -1 339 

СОП 866 +   3806 1 142 988 -154 
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2940 

ЦСОП 4+11   15 5 5  

ЗАК ПГ 376 + 

1848 

  2 224 667 400 -267 

ОБЯД ПГ  

 

696 + 

7800 

  8 496 2 549 785,82 -1 763 

АВТОБУС 1000 + 

3405 

  4 405 1 322 1 200 -122 

ТР.УЧИТ        

УЧЕБН.        

ПМС СПОРТ         

ПМС 283 

компютри 

       

ПМС 371 

COVID- 

       

ДЗ ДИР        

НП ОПТ        

НП МотУчит        

НП ИКТ-ЕД        

НП ИКТ-

ИНТЕРНЕТ 

       

НП ИКТ  

Wi-Fi мрежа 

       

АСП МОН        

УЯЗВИМИ г        
БЮДЖЕТ 
2022 

716 475   716 475 214 942,50 183484,80 -31457,7 

Прех.ост 

УЯЗВИМИ 

ГРУПИ 

 

4 387,27 

   

4 387,27 

 

4 387,27 

 

4 387,27 

 

Прех.ост 
ПМС СПОРТ 

услуги 

171,90   171,90 171,90 171,90  

Прех.ост Тр - 

пътни ПП 
149,46   149,46 149,46 149,46  

Прех.ост ИФ 1 657,81   1 657,81 1 657,81 1 657,81  

Прех. ост. 

ЗИ у-ци 

 2 188,21 

– 2,20 = 

2186,01 

  2186,01 2186,01 2186,01  

ПРЕХ ОСТ 

ОТ 2021 
8 554,65  -

2,20 =  

8552,45  
от общо 

32 021,77 

 - 2,20 8 552,45 8 552,45 8 552,45  

ОБЩО 

държавен 

БЮДЖЕТ 

 

725 029,65 

  725 027,45 223 497,45 191037,25  

ОБЩИНСКА 

СУБСИДИЯ 
       

Собствени 

приходи 

наеми 

493,80 
41,15*12 

  493,80 
41,15*12 

123,45 
41,15*3 

123,45 

 

 

Собствени 

приходи 
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дарение 

ЕСФ ПЗУ  20 924,79 

Прех.ост. 
  20 924,79 20 924,79 20 924,79  

ЕСФ АПСПО 437,37 

Прех.ост. 
 +2.20 439,57 439,57 439,57  

ЕСФ ОУД 0 

Прех.ост. 
      

ЕСФ 

РДУОУК 
557,70 

Прех.ост. 
  557,70 557,70 557,70  

ЕСФ ОБЩО 21 919,86 

Прех.ост. 
 + 2,20 21 922,06 21 922,06 21 922,06  

РСЗ 

програми 

към Бюро по 

труда 

1 547,26 

Прех.ост. 
  

+3094,52 

 

4 641,78 

 

4 641,78 

 

4 641,78 

 
 

ВСИЧКО  748990,57  + 3094,52 752 085,09 250 184,74 218 724,54 - 31457,70 

 

 

ПРИХОДИ  за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.: 218 724,54 лева 

В това число: по начален план                         215 630,02 лева 

Бюджет по формула за училището:               117 000 лева  

Бюджет по формула за ПГ:                              16 800 лева  

Целеви средства за Целодневно обучение:     32 124 лева 

За индивидуална форма на обучение:               2 809,19 лева 

За самостоятелна форма на обучение:                    0 лева 

За комбинирана форма на обучение:                     382 лева 

За ресурсно подпомагане целеви                        7 230 лв. 

Целеви средства за ученици със СОП:                 988 лева 

За ученик в ЦСОП                                                      5 лева 

Целеви за материално-техническа база:               861 лева 

Целеви за занимания по интереси:                    1 399,79 лева 

Целеви средства за закуски І-ІV клас:               1 500 лева  

Целеви средства за закуски ПГ:                           400 лева 

Целеви средства за обяд на ПГ:                           785,82 лева 

Други (за автобус)                                               1 200,00 лева 

Преходен остатък:                                            32 021,77 лева 

Собствени приходи от наеми                               123,45 лева 

 

Корекции на бюджет:                                      +  3 094,52 лева                         

В това число:  

НП ЗОХТУ                                                         +     1 547,26 лева  

НП ОЗПБЛ                                                         +     1 547,26 лева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІII. БЮДЖЕТ – РАЗХОД  ЗА  ТРИМЕСЕЧИЕТО ПО КОМПОНЕНТИ 
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ІII. – I. ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ – НЕЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 

1. Разходни стандарти за училище, паралелка и ученик РСУ  

Разходни стандарти: 

За училище: 

Януари – март – 50 630 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 56 850 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

За паралелка: 

Януари – март – 10 774 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 12 097 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

За ученик: 

Януари – март – 2 123 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 2 384 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Коефициент за общината 0,34. С този коефициент се увеличават сумите за всяко училище 

в общината. 

Обща сума план за годината 444 436 лева, в т.ч.: 
- За училище – Годишен план: 57 175 лева  

- За паралелка – Годишен план: 85 165 лева за 7 паралелки, 

- За ученик – Годишен план: 302 096 лева 

Получени общо: 117 000 лв., в т.ч. 

От тях се изплащат неразплатените разходи от 2021 година. 

Разходи: 117 000 лв.   В това число:  

- 90 121 лв. – заплати и осигуровки 

- Материали канцеларски и други – 1 433 лв. 

- Ел. енергия – 4 121 лв. 

- Вода – 255 лв. 

- Газ отопление – 3 091 лв. 

- СОТ охрана – 352 лв. 

- ИО абонамент  756 лв 

- ТБО – 6 094 лв 

- Интернет свързаност – 959 лв 

- Наставничество /менторство/ - 80 лв. 

- COVID-19 – 2 099 лв. 

- ТрПП – 3 784 лв. 

- Учебници 367 лв. 

- Обяд за децата от ПГ – 421 лв. 

- За поддръжка на автобуса – 1 757 лв 

- РП – 1 238 лв. заплати и осигуровки на психолога 

- МТБ – 72 лв. 

Остатък за периода:                    0  лева  

2. Разходни стандарти за целодневна подготвителна група и за дете  

Разходни стандарти: 

За група: 

Януари – март – 6 148 лв. на група годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 6 829 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

За дете: 

Януари – март – 3 097 лв. на група годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 3 446 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Коефициент за общината 0,34. С този коефициент се увеличават сумите за всяка детска 

градина в общината. 

Годишен план приходи общо: 62 452 лева, в т.ч.: 

- За група ПГ – План за годината: 6 885 лева, за 1 група 

- За дете в ПГ – Годишен план:    55 547 лева 

Получени общо:                      16 800 лв. 
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Разход:                         18 054,72 лв., в това число 14 826 лв. за ФРЗ и 3229 лв. за  издръжка 

включваща материали 94 лв, газ 3 000 лв, храна на помощник-възпитател 135 лв. 

Преразход за периода:            1 254,72  лева за сметка на средства за ЦОУД 

3. Индивидуална форма на обучение  

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 6 033 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 6 801 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи:  14 887,81 лева, в това число 13 230 лв. за 2 ученици + 1 657,81 

лв. преходен остатък 

Получено:                           4 467 лв., в т.ч.  преходен остатък  

Разход:                 3 369,37  лв. за лекторски възнаграждения за изпълнение на 

индивидуални часове и част от заплатите на В. Войникова, Н. Николов и В. Каракиев, 

както и съответните осигуровки. 

Остатък за периода:        1 097,63 лв. 

4. Комбинирана форма на обучение – има от 22.11.2021 година 

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 1 695 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 1 913 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи:  1859 лева 

Получено:                          382 лв     

Разход:                 293,52  лв. за лекторски възнаграждения за изпълнение на индивидуални 

часове с ученик в комбинирана форма      

Остатък за периода:        88,48 лв. 

5. Самостоятелна форма на обучение – няма 

Годишен план приходи:  0 лева, Получено: 0 лв, Разход: 0 лв. Остатък за годината:  0  лв  

 

ІII. – II. ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ – ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 

6. Средства за Целодневна организация на учебния ден в І-VІI клас  

Разходни стандарти: 

За група: 

Януари – март – 2 371 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 2 678 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

За ученик: 

Януари – март – 927 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 1 047 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Коефициент за общината 0,34. С този коефициент се увеличават сумите за всяко училище 

в общината. 

Годишен план общо: 129 122 лева, в т.ч. 

- За Група ЦОУД – План за годината: 13 448 лева за 5 групи 

- За ученици в ЦОУД – План за годината: 115 674 лева  

Получени общо:         32 124 лв. 

Разход:                29 169,02 лв., в т.ч.  лв. за заплати и осигуровки 28 547,22 лв. на 

учителите в ЦОУД и 621,80 лв. за обяд 

Остатък за периода:   2 954,98  лева  

От тях временно изразходвани, но трябва да се възстановят през следващото тримесечие: 

1 254,72 лв. – за ПГ 

292 лв. за ресурсно подпомагане 

560,68 лв. – други  

Остатък за периода:   847,58  лева  

7. Занимания по интереси: 

Разходни стандарти: 

За училище: 

Януари – март – 1 900 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 2 100 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 
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За ученик: 

Януари – март – 30 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 33 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

12% от общата сума остават в общината, за училището са 88%. 

Годишен план приходи:  7 812,01 лв., в това число: 

- За институция –    2 050 лева 

- За ученици –         3 576 лева 

- Преходен остатък – 2 186,01 лв 

Получени:                         3 585,80 лв. 

Изразходвани:                1 679,87 лв., в т.ч. 52,05 за материали за групите по ЗИ и 1 627,82 

лв. за възнаграждения  и осигуровки на ръководители групи за ЗИ. 

Остатък за периода:     1 905,93 лв. 

8. Материална база 

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 25 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 30 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи:    3 622 лв.  

Получени:                             861 лв. 

Изразходвани:                   933,10 лв., в т.ч. за поддръжка на тревните площи и за ремонт 

на газовата горелка на парното за подготвителната група 

Преразход за периода:       72,10 лв. за сметка на РСУ 

7. Закуски на учениците от І-ІV клас 

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 94 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 154 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи:        8 615 лева 

Получени:                              1 500 лева 

Разход:                                    1 246,50  лв., не са платени закуските за март  

Остатък за периода:               253,50 лв. 

8. Закуски на децата от ПГ  

Разходни стандарти за дете: 

Януари – март – 94 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 154 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи: 2 224 лв.  

Получени:                 400 лева 

Разход:                      245,70 лв., не са платени закуските за март поради късно представена 

фактура от доставчика 

Остатък за периода:         154,30 лв. 

9. Обяд на децата от подготвителна група – норматив за подпомагането на таксите 

Разходни стандарти за дете: 

Януари – март – 174 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 650 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи: 8 496 лв.  

План за периода:            2  549 лв. 

Получени:                          785,82 лева 

Разход:                              1 207,20 лв. 

Преразход за периода:            421,38 лв., за сметка на средства от РСУ 

10. За ресурсно подпомагане (РП)  

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 3 749 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 4 191 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи: 28 564 лева 

Получени:                     7 230 лв  
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Разход:                          8 759,55 лв, за възнаграждения и осигуровки на психолог, ресурсен 

учител и логопед. Тук не са включени всички разходи за психолога. 

Преразход за периода:  1 529,55 лв, за сметка на средства от РСУ 1 238 лв. и 292 лв. за 

сметка на ЦОУД 

11. За деца на ресурсно подпомагане (СОП)  

Разходни стандарти за ученик: 

Януари – март – 495 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 560 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Годишен план приходи: 3 806 лева, в това число: 40% за материали 1 522,40 лв. + 

2 283,60 лв. за допълнителни възнаграждения и осигуровки на учители, работещи с 

ученици със СОП 

Получени:       988 лв  

Разход:         1 612,92 лв, в т.ч. 1 522,92 лв. за възнаграждения и 90 лв. за материали  

Преразход за периода:  624,92 лв, за сметка на средства за уязвимите групи     

12. За ученик в ЦСОП 

Годишен план приходи: 15 лева за 1 ученик 

Получени:                        5 лв  

Разход:                               0 лв  

Остатък за периода:       5 лв      

10. Транспорт ученици – за поддръжка на автобус 

Разходни стандарти за автобус, в зависимост от категорията на автобуса: 

Януари – март – 4 000 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

Април – декември – 4 540 лв. годишно, пропорционално на броя месеци 

План за годината:     4 405 лв. 

План за периода:         1 322 лв. 

Получени:                     1 200 лв. 

Разход:                  2 956,61  лв., за гориво, материали и труд за ремонт на автобуса, 

годишен данък, застраховка на автобуса. 

Преразход за периода:  1 756,61 лв,     за сметка на средствата от РСУ 

 

 

 

ІII. – III. ДЪРЖАВНИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА – ДРУГИ, ИЗВЪН СТАНДАРТИТЕ, 

НАД  БЮДЖЕТА  

11. АСП МОН от спрени детски надбавки                                               
Годишен план:                                 0 лв. 

Преходен остатък от 2021 година: 0 лева 

Получени:                                         0 лева 

Изразходвани:                                  0 лева 

Остатък за периода:                    0  лева  

12. За работа с уязвимите групи 

Годишен план:  преходен остатък: 4 387,27 лева  

Получени:                                      4 387,27 лева  
Разход:                                            4 387,27 лв., в т.ч.              1 699,34 лв. възнаграждения на 

учителите за допълнително обучение на ученици в риск и за Екипа по обхват, 2019,70 

заплата и осигуровки на психолога за месец декември 2021 г., 624,92 лв. за допълнителни 

възнаграждения на учители за работа с ученици със СОП, 43,31 лв. от допълнителното 

възнаграждение за тестване на ученици против COVID-19. 

Остатък за годината:                   0 лева 

13. Учебници и помагала на учениците 

Годишен план:                       0 лв.  

Получени:                              0 лева 

Разход:                                 367,31 лева  

Преразход за периода:     367,31 лв., за сметка на средствата от РСУ 
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14. Диференцирано заплащане (за директора) 

План приходи за периода: 0 лева 

Получени:                            0 лв 

Разход:                                 0 лв. 

Остатък за годината:       0 лв. 

15. ПМС 46 за спортна дейност 

План за годината:   662,00 лв. + преходен остатък 171,90 

Преходен остатък:  171,90 лева за дейности/услуги 

Получено:               171,90 лв.,  

Разход:                        0,00 лева 

Остатък за периода: 171,90 лв. за дейности 

16. Транспорт учители 

План приходи: преходен остатък: 149,46 лева  

Получени: 149,46 лева общо 

Разход:    3 933,09 лв. 

Преразход за периода:  3 783,63 лв., за сметка на средствата от РСУ 

17.      ПМС  … за COVID–19 

План за годината:             0 лв. 

Получени:                            0 лв. 

Разход:                         2 141,88 лв., тестове за персонала, маски, дезинфектанти, ръкавици, 

ДТВ на учители за тестване на ученици 

Преразход за периода: 2 141,88 лева, за сметка на средствата от РСУ 2 099 лв. и за 

сметка на уязвимите групи 43 лв. 

 

 

 

ІII. – IV.  ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ПО НП НА МОН – ЦЕЛЕВИ 

18. НП „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА” модул  „Оптимизация 

на вътрешната структура на училищата” за изплащане на обезщетения на персонала 

План приходи за периода: 0 лв 

Получени:                          0  лева 

Разход:                                0  лв. 

Остатък за периода:        0 лв.  

19. НП „ИКТ– СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК“ 
План приходи за периода: 0 лв 

Получено:                           0 лева 

Разход:  0 лв., за електронен дневник е платено през 2020 г. и за учебната 2021-2022 

година. 

Остатък за периода: 0 лева  

20. НП „ИКТ – средства за Интернет свързаност“  
План приходи за периода: 0 лв  

Получено:                          0 лева  

Разход:                          958,70 лв.  

Преразход за периода: 958,70 лв., за сметка на средствата от РСУ 

21. НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“ – за настойничество на новоназначени учители 

Преходен остатък: 0,00 лева 

Получено:             0,00 лева  

Разход:                  80 лева за менторство на учители 

Преразход за периода: 80 лева, за сметка на средствата от РСУ 
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ІV. ПО НП КЪМ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА, ЗА ВРЕМЕННА 

ЗАЕТОСТ 

1. НП ЗОХТУ „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. Назначен пазач-

портиер към подготвителна група. 

Преходен остатък: 773,63 лв. 

Получено:            2 320,89 лв, в т.ч. преходният остатък 

Разход:                  2 320,89 лв  

Остатък за периода: 0 лв. 

2. НП ОЗПБЛ „Обучение и заетост на продължително безработни лица“. Назначен 

чистач-хигиенист в училище. 

Преходен остатък: 773,63 лв. 

Получено:            2 320,89 лв, в т.ч. преходният остатък 

Разход:                  2 320,89 лв  

Остатък за периода: 0 лв. 

 

 

V. СЕС – СРЕДСТВА ПО ОП НОИР, ЦЕЛЕВИ  

22. ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

Преходен остатък:        20 924,79 лева 

Получено:                    20 924,79 лева 

Разход:                            6 104,77 лева  

Остатък за периода: 14 820,02 лева  

23. ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

Преходен остатък: 439,57 лева 

Забележка: В годишния официален план на бюджета сумата е 437,37 лева. Допусната е 

грешка в размер на 2,20 лева при отчитане на средствата през месец ноември 2020 година 

в осигуровките на логопеда по проекта. Тази грешка бе открита през месец март 2022 

година. Сумата от 2,20 лева, действително изплатени по проекта, но не отчетени по 

проекта през 2020 година трябва да се счита за сметка на училищния бюджет и да се 

възстанови към проекта през 2022 година. 

Получено:              439,57 лв. 

Разход:                      37,80 лв. 

Остатък за периода: 401,77 лева  

24. ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН” 

Получено: 0 лева                  

Разход:         0 лева 

Остатък за периода:  0 лева 

25. ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001 

Получено: 557,70 лева                  

Разход:         0 лева 

Остатък за периода:  557,70 лева 

 

VI. СОБСТВЕНИ И ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА 

26. Наеми: за зъболекарски кабинет. 

Преходен остатък от 2021 година: 0,00 лева 

План приходи за периода: 123,45 лв., в т.ч. 41,15 вноска * 3 месеца 

Получени:      123,45 лева. От тях е платен данък към НАП 48,41 лв. за 2021 година.  

Изразходвани: 48,41 лева общо 

Остатък за периода: 75,04 лева 

27. Дарения: 

Преходен остатък от 2021 година: 0 лева 

Приход: 0 лв 
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Разход:      0 лв. 

Остатък: 0  лева  

28. ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ 

План:          0 лева 

Получено: 0 лева 

Разход:      0 лева  

Остатък: 0 

 

VII. ИЗВОДИ 

1. Целият преходен остатък от 2021 година е получен. 

2. От държавните средства, които училището трябваше да получи през  първото 

тримесечие са получени 25,6 % от тях вместо законните 30% за първото тримесечие. 

Причината се крие в забавянето на новия бюджет за 2022 година на национално ниво. 

3. Не са искани и няма получени местни средства от общината по решение на ОбС. 

4. Въпреки че бюджетът в края на първото тримесечие изглежда балансиран, ясно 

се очертава тенденция към дефицит. Средномесечен полагащ се бюджет 60 419 лева. 

Средномесечен разход за първото тримесечие 62 513 лв. В тези сметки не са включени 

проектите от СЕС и към Бюрото по труда, но е включен преходният остатък. Разликата 

месечно в размер на 2 094 лева по-големи разходи отколкото се полагат по бюджет скоро 

ще доведе до финансов дефицит. И това е при старите размери на заплатите. 

Увеличението на заплатите от месец април 2022 година ще доведе до значителен дефицит 

в най-скоро време. 

5. Някои разходи се оказват неочаквано доста по-големи: възстановени транспортни 

разходи на педагогически специалисти, дизелът за автобуса, електроенергия, вода, такса 

битови отпадъци. Увеличават се и таксите към мобилни оператори, ще се увеличи и 

цената на закуските и обядите от месец септември. Очаква се увеличение и на други 

разходи по издръжката. 

6. В бюджета има нова дейност Ресурсно подпомагане. Парите, полагащи се за тази 

дейност, не достигат за заплати и осигуровки на психолог, ресурсен учител и логопед. 

През тази година не може да се разчита на средства за уязвимите групи, както беше през 

последните години. (Заплати и осигуровки на психолога до сега бяха изцяло за сметка на 

парите за уязвими групи.) 

7. Годишният бюджет за подготвителната група е с 1 546 лева по-малко от годишния 

бюджет през 2021 година въпреки увеличените стандарти. (През 2021 г. – 63 998 лв, през 

2022 г. – 62 452 лева). Причината е намален брой деца в подготвителната група. 

8. Броят на учениците е леко увеличен спрямо миналата година, но е увеличен и броят 

на персонала. Пълняемостта в паралелките е леко увеличена спрямо същия период на 

миналата година. Но е намалял броят на учениците, които се падат на 1 педагогически 

специалист, както и на 1 общо зает. 

9. Пълняемостта на паралелките за последните 4 години се запазва почти постоянна, но 

пълняемостта подготвителната група през тази година значително е намаляла. 

2019 година – 122 ученици + 17 деца 

2020 година – 124 ученици + 18 деца 

2021 година – 121 ученици + 18 деца 

2022 година – 128 ученици + 16 деца 

10. В тази ситуация е наложително незабавно да се предприемат мерки по намаляване на 

разходите – както по издръжката, така и по ФРЗ. 

 

Дата: 11.04.2022 г. 

 

Елена Добрева …………………. 

директор  
 


