
1 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тeл./факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №4  
 

  Относно: Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи; Съгласуване предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията на бюджета;  

 

     На 09.03.2018г. членовете на обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград проведоха редовно заседание.  

    Г-жа Върбанова – председател на обществения съвет, припомни дневния ред, който 

бе упоменат и в поканите отправени към всеки от членовете:   

    1.Запознаване с проект на бюджет за 2018 г на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. 

Изготвяне на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи; 

   2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията на бюджета. 

      На заседанието присъстваха всички членове на обществения съвет, както и зам. 

директорът УД – Искра Даскалова-Инджова, отговорният счетоводител на училището 

Роза Цветкова и  директорът на училището г-жа Пашова . 

    Отговорният счетоводител на училището - г-жа Роза Цветкова запозна 

присъстващите членове на обществения съвет с основните параметри залегнали в 

бюджета на училището за 2018г., съобразени с целите и приоритетите на училището, 

при спазване на основните принципи за съставянето му. Тя обясни, че бюджета на 

училището е разработен   на основание Закона за държавния бюджет на Република 

България и  е съставен от две части – приходна и разходна. 

     Общият трансфер за делегираната от държавата дейност за 2018 година е в размер на 

1 022 593.00 лв., от които 683 858.00 лв. средства по ЕРС за 332 ученика , 212 060.00 лв. 

средствата за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 

ученици от І до VІІ клас, 65 205.00 лв./ 300 ученика/, средства за дейност „Ресурсно 

подпомагане“/23 ученика/, 83 00.00 лв. допълващ стандарт за материалната база в 

училище /332 ученика по 25.00 лв./, 16 488.00  лв. норматив за подпомагане храненето 

на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас /229 ученика по 72.00 

лв/. 

      Преходният остатък от 2017 година е в размер на/ 37 135.00 лв.-2 653.00 лв.–

Проекти по ОП”РЧР”/=34 482.00 лв. 

      Планувани собствени приходи за 2018 година -2 200.00 лв./ приходи от използване 

на физкултурен салон от неучащи/. 

      Общата приходна част на бюджета за 2018 година 102 2593.00  лв. 

    По втора точка г-жа Роза Цветкова представи примерно разпределение  на средствата 

по  приходната и разходната част на бюджета както следва: 

     По прихода 

Приходната част на бюджета на училището за 2010година е в размер на 

1 022 593.00   лева  и се сформират от: 

     1.Общ трансфер за делегираната от държавата дейност за  2018 г. – 985 911.00 

лв. 
 в т.ч.: средства по ЕРС - формула /332 ученика/  683 858.00 лв., 212 060.00 лв. средства 

за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І 
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до VІІ клас, 65 205.00 лв./ 300 ученика/ средства за дейност „Ресурсно подпомагане“/23 

ученика/,  

8 300.00 лв. допълващ стандарт за материалната база в училище /332 ученика по 25.00 

лв./, 16 488.00  лв. норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните 

групи и учениците от І до ІV клас /229 ученика по 72.00 лв./ 

     ІІ.Преходен остатък от 2017 година -  37 135.00 лв. както следва: 

     1. ДДД  - 18 513.00 лв.в т.ч.- 177.00 лв.- превози/трансп.р-ди педагог. п-л/, 8 409.00 

лв. ЕРС /формула/, 5 927.00 лв.-  закуски ученици 1-4 клас, 4 000.00 лв. – дарения. 

     2.Дейност " Здравен кабинет" – 2 045.00 лв. 

     3.Дейност "Спорт за всички"   -  943.00 лв. 

     4.Дейност „Ресурсно подпомагане“  -  6 403.00 лв. 

     5Дейност“Програми за временна заетост“ – 6 578.00 лв. 

     5.Проекти по ОП " РЧР"   - 2 653.00 лв. / – 2 653.00 лв./ 

     Обща стойност на средствата за разпределяне по разходи в бюджета за 2018 година 

от преходен остатък от 2017 година са  34 482.00 лева. 

     По разхода:  

     Разходите за бюджета за 2018 година са балансирани с приходната част и са в размер 

на 1 022 593.00 лв. 

     Разходите за издръжка са изчислени на база стойностни и натурални показатели , 

съобразно действителната необходимост на училището, при спазване на принципите за 

икономичност , ефективност и ефикасност и балансираност при определянето им. 

     Разходите за заплати и осигурителни вноски са съобразени с измененията в 

нормативната уредба на РБ за 2017 и 2018  година . 

     Общият размер на трудовите разходи за РЗ , и ОВ  е 84 8791 лв. или 83 % от общите 

разходи  , а разходите за издръжка са – 173 802.00 лв. или  17 % от общите разходи. 

      Същите през 2017 година са били в съотношение 81% за РЗ и ОВ и 19% за 

издръжка. 

      Средствата в разходната част на бюджета са разпределени както  следва: 

      Параграф 01-00 „Работни заплати на персонал нает по трудови 

правоотношения” – 654 474.00 лв. – 635 037.00 лв. РЗ на  персонал по щатно 

разписание /52.5-щатен персонал/ в т.ч. -548 976.00 лв. РЗ  за 42.5 бр.педагогически 

персонал / учители, ресурсни учители, психолог и логопед/ и 86 061.00 за 10 

бр.непедагогически персонал. ; 19 437.00 лв. диф.запл. за постигнати резултати на 

педагог.персонал / 4% от ФРЗ на педагогически персонал /.                                       

      Параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” – 36 904.00 

лв. в т.ч. Параграф 02-02“ Други възнаграждения и плащания за персонала“-2 700.00 

лв., Параграф 02-05“ Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала с характер 

на възнаграждение“ – 29 504.00 лв. в т.ч. за СБКО/3%/ - 14 564.00 лв. и представително 

облекло на педагогически персонал – 14 940.00 лв./360.00 лв. съгл.КТД/, Параграф 02-

09“Други плащания и възнаграждения“/болнични работодател/ - 4 700.00 лв. 

    Параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”- 150 

835.00 лв. в т.ч. Параграф 05-51“Осигурителни вноски от работодател за ДОО“-75 

762.00 лв.,Параграф 05-52 “Осигурителни вноски работодател за УчПФ“ – 24 648.00 

лв., Параграф 05-60 “ЗОВ от работодател“ -31 890.00, Параграф 05-80 “Вноски за ДЗПО 

работодател“ -18 535.00 лв. 

 Параграф 10-00“Издръжка“ – 166 902.00 лв. в т . ч. за храна -22 514.00 лв./22 414.00 

лв. закуска на учениците от 1 до 4 клас, 100.00  лв. –храна на ученици, участници в 

спортни състезания  / за медикаменти – 969.00 лв., за постелен инвентар и облекло -

3 300.00 лв., учебни разходи – 500.00 лв., материали – 28 935.00 лв. /канцеларски 

материали, почистващи материали , материали за  подръжка на МТБ, закупуване на 

материали за обновяване на МТБ и др./, вода, горива и енергия  - 60 508 лв., разходи 

за външни услуги -26 346.00 лв. /пощенски разходи, гласови услуги и 

интернет,транспортни разходи, разходи за възстановяване на част от транспортните 

разходи на педагог.персонал, разходи за поддръжка на софтуер и др.р-ди за външни 
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услуги/, разходи за  текущ ремонт -20 000.00 лв./ремонт на тоалетни и част от 

осветлението на училищния корпус/; командировки в страната 2 000.00 лв.,разходи 

за застраховки -1 830.00 лв./ 1700.00 лв.-застраховка на сграда и имущество и 130.00 

лв. застраховки на ученици, участващи в спортни състезания/. 

Параграф 19-00“Платени данъци, такси административни санкции“ в т .ч. 

платени общински данъци и такси 2 900.00 лв. 

Параграф 42-19“Други текущи трансфери за домакинствата“ – 4 000.00 /награди за 

ученици/. 

    Разпределение на разходите  за програми за временна заетост / преходен остатък от 

2017 година/ - 6 578.00 лева  по параграфи както следва: 

Параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”– 5 538.00 лв.в 

т.ч.  възнаграждения за нещатен персонал – 5538.00 лв. 

Параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”- 1 040.00 

лв. в т.ч. параграф 05-51“Осигурителни вноски от работодател за ДОО“- 665.00 лв., 

параграф 05-60“ ЗОВ от работодател“ -284.00, параграф 05-80 “Вноски за ДЗПО 

работодател“ -91.00  лв.  

    След представяне на проекта за Бюджет 2018 година г-жа Пашова  разясни, че във 

връзка с направените в предишни финансови години ремонти на материалната база и 

това, че сме работили по проекти, съфинансирани  от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове може да се каже, че е подобрено 

значително състоянието на МТБ в училище. Независимо от това е необходимо да се 

извърши цялостен ремонт по подмяна на осветлението и ремонт на  санитарните възли 

на партер и административен корпус. 

    Заложените суми в настоящия бюджет за ремонт са недостатъчни за гореизброените 

ремонтни дейности. Тя обясни още, че по предложене на комисията по изготвяне на 

проект на бюджета за 2018 г. ще се работи поетапно за подмяна на осветлението, като 

през настоящата финансова година ще се опитаме да подменим осветителните тела на 

първия етаж и да ремонтираме санитарните възли на партер и административния 

корпус. По този начин ще имаме възможност да спазим всички плащания към 

педагогическите специалисти съгласно КТД. Тя обясни също, че се използват 

максимално възможностите на по НП ”Без свободен час”, Модул ”Без свободен час в 

училище” за изплащане на часове на заместващи учители при продължително 

отсъствие за временна нетрудоспособност.  Така се икономисват средства за изплащане 

на лекторски часове.  

  След представяне на бюджета на училището  за  2018 година от отговорния 

счетоводител, думата бе дадена на членовете на обществения съвет за мнения, като 

преди това г-жа Върбанова сподели, че е присъствала на изготвяне на проекта на 

бюджета за 2018 г. на заседание на комисия за оптимизиране на вътрешните механизми 

за съставяне и разходване на бюджета на училището за 2018 г., където членовете на 

комисията много отговорно и съблюдавайки всички законови изисквания са изготвили 

този проект.  

  Всички бяха единодушни, че бюджета е изготвен на основание законовите 

изисквания, съобразен е с целите и приоритетите на училището.  

 

Становище от заседанието на обществения съвет: 

1. На основание чл.269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема 

проект на бюджет на училището за 2018 г. Разпределението на средствата по основни 

параграфи в бюджета на училището е целесъобразно разпределено, при спазване на 

принципите за икономичност, ефективност и балансираност при разпределянето им.  

 

 

Протоколирал:/п/ 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет 


