Формула дейност 322, за 2014 г.

Бюджет = (93,09% ЕРС × У) + Дг + Дпр + Р
ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
ЕРС – Единен разходен стандарт: 1 290 лв.
У – брой ученици в училище: 60
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ
Дг – течно гориво
Дпр – постоянни разходи
Р – резерв

Допълнителни компоненти
ДГ – ТЕЧНО ГОРИВО
2610 лв. за 202 ОУ
ДПР – ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ
28 000 лв. на училище 28 000 лв. за 202 ОУ

ДОФИНАНСИРАНЕ — СТОЛИЧНА
ОБЩИНА (РЕЗЕРВ)

Средства за отопление:
Предоставят се по решение на комисии, назначени
със Заповед на Кмета на СО: 10 000 лв.
Резерв:
590 лв. за 202 ОУ

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322
● Целодневна организация на учебния ден в І — IV
клас: 520 лв. на ученик в ПИГ: 7904 лв. за 202 ОУ
● Подобряване на МТБ – 25 лв. за ученик в редовна
форма на обучение. 1 450 лв. за 202 ОУ
● За подпомагане на храненето на учениците от І до ІV
клас: 65 лв. на ученик.
1872 лв. за 202 ОУ + 152 лв. преходен остатък от 2013
г. = 2024 лв.

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322
● Защитено училище – 202 ОУ – район „Панчарево“:
44706 лв. за 202 ОУ
● Учебници: 4657 лв. за 202 ОУ
● ОУМ (възстановени обезщетения): 2129 лв.
● ИТ: 294 лв.
По проект на МОН за ИКТ в образованието получени
средства в размер на 4800 лв. за закупуване на 2
лаптопа, 4 PС, 1 проектор, 1 интерактивна дъска, 2 бр. IP
камери за записване на видеоуроци.

Приходи за 2014 година
●
●
●
●
●
●
●

Преходен остатък от 2013 г.: 1286 лв.
Субсидия по формулата: 69 600 лв.
Допълнителни компоненти: 30 610 лв.
Дофинансиране по дейност 322: 65 577 лв.
ПРОЕКТ на МОН “ИКТ в образованието”: 4800 лв.
Дофинансиране — гориво от СО: 10 000 лв.
Диф. заплащане директор от МОН + осигуровки: 757 лв.

Общо: 182 631 лв.

Дарения
● АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД - офис столове, двойни и
единични бюра, закачалки, компютри - 905 лв.
● Училищно настоятелство: - значки, пътеки за ПИГ,
латекс, акрилна боя, щори, циклене на паркет и
лакиране, лакомства - 1316 лв.

Общо: 2321 лв.

Разходи за 2014 година
●
●
●

●

Работна заплата:
● Издръжка: 38 630 лв.
○ закуски: 2852 лв. (2 021,06 лв.)
109 622 лв.
○ учебници: 4851 лв. (2 010,56 лв.)
Диференцирано заплащане:
○ материали: 5713 лв. (1 498,67 лв.)
2 920 лв.
○ работно облекло НП: 720 лв. (480 лв.)
○ вода: 119 лв. (262,55 лв.)
Други възнаграждения:
○ горива: 11 267 лв. (16 897,87 лв.)
6 618 лв.
○ ел. енергия: 1774 лв. (1 759,08 лв.)
○ Външни лектори: 3 313 лв.
○ телефони и интернет: 984 лв. (1 262,66
лв.)
○ Социални разходи: 2 159 лв.
○ софтуер: 1571 лв. (1 240 лв.)
○ Обезщетения: 414,09 лв.
○ квалификация: 2212 лв. (1 702 лв.)
○ Болнични за сметка на работодателя: ○ външни услуги: 3092 лв. (2 401,01 лв.)
○ дограма: 793 лв.
732 лв.
○ компютри: 2120 лв.
Осигурителни вноски от
○ застраховка: 280 лв. (293,76 лв. )
работодател: 24 355 лв
* В скоби са посочени избрани разходи от 2013 г.

Общо: 182 145 лв.

Средна брутна заплата
● Средната брутна месечна заплата на 1 лице от
педагогическия персонал по щат към 31.12.2014 г. е 702
лв. /при численост на педагог. персонал 11,5 щата/
● Средната брутна месечна заплата на 1 лице от
непедагогически персонал по щат към 31.12.2014 г. е
544 лв. /при численост на непедагогическия персонал
2,6 щата/

Благодаря за вниманието!

