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Отчет  
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ШЕСТМЕСEЧИЕТО  НА 2015 ГОДИНА 
НА СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр.ВЪЛЧИ ДОЛ 

 
                 В СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол за 2014/2015 година работят 55бр педагогически 
персонал и 14 бр непедагогически.Средната работна заплата на педагогическия персонал е 734 лева, 
а на непедагогическия 537 лева 
Планувани са за 2015 година  следните приходи: 

 Средства по формулата –                861694 лева 
 От наеми,дарения и др. приходи – 36100 лева 

Общо приходи                                    991061 лева 
Бюджета на СОУ „Васил Левски“-гр.Вълчи дол за 2015година  се  състои  от средства по формула     , 
добавка за подобряване на материално   техническата база  ,    самостоятелна форма на обучение,    
добавка   за ученици за ресурсно подпомагане ,   подпомагане храненето на  ученицитe  1-4 клас  
,средства за извънкласна дейност   ,      средства за стипендии    ,средства професионална 
паралелка,     преходен остатък,собствени приходи добавка  за течно  гориво. 
Средства по проекти   целодневно обучение    ,Включващо обучение     и Преходен остатък 
Местна дейност – Столове     26672 лева 
За шестмесечието на 2015 година са получени 475687лева – субсидия държавна дейност    и 13336 
субсидия местна дейност.През месец януари е получен и преходния остатък от 2015 година 
49091.99 лева, състоящ се  от  средства по НП/ национални програми   към МОН държавен 
характер, стипендии  и др., по проект за „Подобряване на качеството на образование в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, – 
„Включващо обучение“ – преходен остатък  44174.90 лева 
Към 30.06.2015година получени приходи от наем са в размер на  2784,12 лева,дарение-  9210 лева, 
по проект „Включващо обучение“ са получени  10570 лева, по проект Ограмотяване на възрастни 
„Нов шанс за успех”- 18070 лева и проект Подобряване на качеството  на образованието в 
средищните училища – 24906 лева 
Дейност 322 „Общообразователни училища“ 
В параграф заплати за 2015година са заложени 52бр. педагогически персонал  и 14 бр. 
непедагогически.В това число за допълнително материално стимулиране,диференцирано 
заплащане,2-ри час на класа и лекторски.Реално изразходени средства към 30.06.2015година – 
211833лева. В параграф други възнаграждения и плащания на персонала в това число СБКО,за 
персонал по извън тр. прав.обезщетение с характер на възнаграждения и др. плащания, работно 
облекло.Реално изразходени 30465 лева.Реално изразходени средства  за  осигуровки  са в размер 
на  47509  лева, в това число за ДОО,УПФ,ДЗПО,ЗО.Тук са отчетени и разходите за целодневната 
организация на учебния процес. 

 По параграф 10-11 имаме изразходени 26232 лева , тук влизат закуски 1-4 клас и безплатно 
столуващи  ученици с-но решение на ПС. 

 По  параграф 10-13 имаме изразходени  4671 лева 
 По параграф 10-14 имаме изразходени 4170  лева 
 По параграф 10-15 – материали са изразходени   13390 лева. 
 По параграф 10-16 За вода,горива и ел. енергия са изразходени  50347 лева. 
 По параграф 10-20/разходи за външни услуги са изразходени 34899 лева.Тук влизат 

пътуващ педагогически персонал,обучения,обслужване за трудова медицина,интернет, 
телефони и др. 
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 По параграф 10-30    направен  разход за ремонт 3032 лева. 
 По параграф 10-40  е направен разход за  11308 лева- този разход е такса  битова смет 
 .По параграф 10-51 са изразходени 899.лева – командировки в страната. 
 По параграф 40-00  изразходени  3868 лева – стипендии на ученици по 33 ПМС. 
 По параграф 52-00 имаме изразходени 240 лева  за програмен продукт. 

Дейност 326 „Професионална паралелка към  СОУ“ 
В параграф заплати за 2015 година са заложени 3 бр. педагогически персонал .В това число за 
допълнително материално стимулиране,диференцирано заплащане,2-ри час на класа и 
лекторски.Реално изразходени средства към 30.06.2015 година –  10279 лева. В параграф други 
възнаграждения и плащания на персонала в това число СБКО,за персонал по извън трудови 
прав.обезщетение с характер на възнаграждения и др. плащания, работно облекло.Реално 
изразходени 1030 .лева.Реално изразходени средства  за  осигуровки  са в размер на 2320 лева, в 
това число за ДОО,УПФ,ДЗПО,ЗО. 

 По параграф 10-15 – материали са изразходени  2045  лева.За вода,горива и ел. енергия са 
изразходени  13091 лева. 

 По параграф 10-20/разходи за външни услуги са изразходени 5843 лева.Тук влизат пътуващ 
педагогически персонал,обучения,обслужване за трудова медицина,интернет, телефони и 
др 

 .По параграф 10-51 няма направен разход – командировки в страната. 
 По параграф 40-00  изразходени  1801 лева – стипендии на ученици по 33 МП. 

Дейност 337 „Извънкласни дейности“ 
 В параграф  02-02  реално изразходени средства към 30.06.2015 година – 4442 лева. 
 Реално изразходени средства  за  осигуровки  са в размер на 747 лева, в това число за 

ДОО,УПФ,ДЗПО,ЗО. 
Дейност 336 „Столове “ 
         В параграф заплати за 2015година са заложени 4бр. кухненски  персонал . Получена субсидия 
местна дейност  за шестмесечието 13336 лева. 
Реално изразходени  средства за заплати  11359 лева, за  осигуровки  в размер на 1670 лева, в това 
число за ДОО,УПФ,ДЗПО,ЗО. 
По проект „Включващо обучение“ работят общо 4 бр.педагогически персонал  от които един 
логопед, един психолог и двама ресурсни учители реално изразходени средства шестмесечието  
на 2015г.Реално изразходени средства 14862 лева от които за заплати  11889  лева и 2646 лева за 
осигуровки включително за ДОО,УПФ,ДЗПО и ЗО ,39 лева за материали   и 288 лева за 
командировки 
По проект ”Нов шанс за успех” Ограмотяване на възрастни имаме получени  7500 лева,а реално 
изразходени средства 19593,82 лева от които за стипендии  6480 лева, консумативи  139 лева , 
11839 хонорари и осигуровки ДОО,ДЗПО и  ЗО  1305 лева. 
По проект   „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневната организация на учебния процес”работят 13 възпитатели  от 1- 7 
клас.Изразходени средства за заплати 21136 лева от които 16499 лева за заплати 3668 лева и 
разход за горива и електроенергия 968 лева. 
СОУ „Васил Левски” Вълчи дол работи и по НП „С грижа за всеки ученик”, „Без отсъствия”,”Без 
свободен час” и „Ученически практики” 
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