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ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 

 
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

 С. НЕВЕСТИНО ЗА 2021 ГОДИНА 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

В изпълнение на изискването на чл.259, ал.1 от ЗПУО представям проект 

за бюджет на Основно училище “Христо Ботев” – с. Невестино за 2021 

финансова година. Бюджета е формиран на базата на броя на учениците по 

натурални показатели утвърдени от Министерство на финансите към 

01.01.2020 г. 

 

І. Приходи: 

 

 401 247 лв. средства за издръжка за 189 ученика / 189 х 2 123 лв. 

натурален показател за 1 ученик/; 

 50 630 лв. Стандарт за институция; 

 86 192 лв. Стандарт за паралелка в неспециализирано училище /8 

паралелки х 10 774 лв./; 

 54 883 лв. Средства по регионален коефициент 

 4 725 лв. за подобряване на МТБ / 189 ученика х 25 лв. за 1 ученик / (чл. 

52, ал. 1 от ПМС 367/29.12.2011г.); 

 3 960 лв. за ученици на ресурсно подпомагане / 8 ученика х 495 лв./; 

 103 824 лв. – средства за целодневна обучение / 112 ученика х 927 лв./; 

 9 484 лв. Норматив за група за целодневна организация на учебния ден / 

4 групи х 2 371 лв./ 

 10246 лв. за безплатни закуски на учениците от начален етап на обучение 

/109 ученика х 94 лв. за един ученик/; 

 11 557 лв. средства по регионален коефициент  

 1 900 лв. – норматив за институция 

 5 670  лв. – норматив за ученик в дневна форма на обучение /189 ученика 

х 30 лв. /; 

 6 000 лв. – Стандарт за поддръжка на автобус 



 

 

Общ размер на средствата от стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2021 г., съгл. РМС № 790/2020 г.  на ОУ “Христо Ботев” – с. 

Невестино за 2021 г.-  750 318 лв. 

Общ размер на преходния остатък  на ОУ “Христо Ботев” – с. Невестино 

от  2020 г.-  367 919 лв.  

Общ размер на приходи  по бюджета на ОУ “Христо Ботев” – с. Невестино 

за 2021 г.-  1 118 237 лв. ( 750 318 лв. + 367 919 лв. преходен остатък) 

 

ІІ. Разходи: 

Прилагам разходи на бюджета по параграфи (Приложение 1). Обща сума 

на разходите -  1 118 237 лв. 

 

Забележки: 

         1. Бюджета на ОУ „Христо Ботев” – с. Невестино е изготвен на базата на 

натуралните показатели утвърдени от МФ за 2021г.с  РМС № 790/2020г. 

Според разпоредбите на  ЗДБ  за 2021 г. относно прилагане на системата на 

делегирани бюджети през 2021 г. до 01.04.2021 г. следва да бъде направена 

актуализация на броя на учениците към 01.01.2021 г. и съответно да бъде 

коригирана субсидията на училището. След извършването на тази корекция ще 

бъде предложена актуализация на бюджета на училището по данни на 

системата НЕИСПУО към 01.01.2021 г. а именно: 

Брой ученици в дневна форма на обучение – 177; 

Брой ученици на ресурсно подпомагане – 7; 

Брой ученици в дневна форма на обучение от І до ІV клас – 90 

2. Средствата за медицинско обслужване  на ученик в редовна форма на 

обучение не са заложени в бюджета на училището и следва да се осигуряват от 

бюджета на община Невестино в който се превеждат. 

3. При отпускането на допълнителни целеви средства (за учебници, 

транспортни разходи на педагогическия  персонал, диференцирано заплащане 

на директора, по национални програми, ПМС 129 и др.) бюджета своевременно 

ще бъде актуализиран. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ 

Директор на Основно училище “Христо Ботев” – с. Невестино 


