
Приложение № 9 към чл. 118, ал. 2, т. 2

финансирани 
от платени 
услуги за 

дейности извън 
учебния план

за обучението по 
програмната 

система/учебен 
план за дейности по 

задължителното 
предучилищно и 

училищно 
образование по 
стандартите за 
финансиране

целеви 
средства 

по чл. 
283, ал. 
3 ЗПУО

от дейности 
срещу 

заплащане, 
които са извън 
програмната 

система/учебн
ия план

възстанов
ени от 

родители
те 

съгласно 
методика
та по чл. 

132

финансирани 
от други 

източници, без 
средствата от 
държавния 

бюджет

1 2 3 4 5 6
(к.2+к.3+к.4+

к.5+к.6)
1. Възнаграждения на педагогическите специалисти, 
включително задължителни осигурителни вноски от 
работодател

156301 72981 * * 229282

1.1. назначени с трудов договор 142576 49338 * * 191914

1.2. наети по ЗЗД 13725 23643 * * 37368
2. Възнаграждения на непедагогически персонал, 
включително задължителни осигурителни вноски от 
работодател

36997 19174 * * 56171

3. Разходи за персонал - облекло, СБКО, обезщетения 
по КТ и др.

5024 8976 * * 14000

4. Разходи за вода, горива, енергия 12498 7183 * * 19681

5. Разходи за материали и консумативи 8560 5040 * * 13600
6. Разходи за храна в задължителното предучилищно 
образование

* * * * *

7. Разходи за наем * * 29987 29987

8. Разходи за текущи ремонти 5146 5146

9. Разходи за основни ремонти 0
10. Разходи за материални активи, които нямат характер 
на дълготрайни

1428 415 1843

11. Амортизация на дълготрайни материални и 
нематериални активи
12. Разходи за външни услуги без т. 4 и 6 - 9 10955 12298 * * 23253

13. Финансови разходи, данъци, такси 2433 * * 2433

14. Разходи по чл. 283, ал. 3

ЗПУО

15. Други разходи, невключени в т. 1 - 14 * *

Всичко разходи: 231763 163633 395396

*

Видове разходи

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, 
в т. ч.:

Всичко:
финансирани със средства от 

държавния бюджет

за осигуряване и 
поддържане на 

материално-техническата 
база

* * * *
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