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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 година 

 

Бюджетът на училището за 2020 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № РД04-189 / 

21.02.2020 г. и е в размер на 3 096 856.00 лева  формиран, както следва: 

 3 094 599.00 лева са средствата по ЕРС; 

 2 257.00 лева  преходен остатък; 

Бюджетът е разпределен  по тримесечия, като за първото шестмесечие на 2020 

година плана е 1 753 063,49 лева. 

Планиран е както следва : 

- 74 % за трудови възнаграждениа, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения ; 

-  25,1  % за издръжка на училището;  

-  0,9  % за стипендии; 

Към 30.06.2020 година бюджетът на училището е коригиран със Заповед на директора 

за увеличение приходната част на бюджета със сумата от 112 076,32 лв. 

Към същата дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

Към  30.06.2020г. от планирани 1 753 063,49 лв. са изразходвани  1 317 886,34 или 

имаме превишение на приходите спрямо разходите със 435 177,15 лв. 

 В отчета за първо шестмесечие разходите за заплати и осигуровки са 84,5 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 14,3 %, за стипендии – 1,2 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 

2020 годината са : 

-  807 051,49 лв. за заплати ; 

- 37 713,12 лв. за ДТВ; 

-  44 500,00 лв. за представително облекло; 

-  22 819,35 лв. за обезщетения при пенсиониране; 

- 1 619,43 лв. за възнаграждения по извън трудови правоотношения по НП „Олимпиади 

и състезания“ и по Занимания по интереси 

-  200 929,93 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 1 114 093,32 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото шестмесечие на 2020 г. са 

188 539,02 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 7 893,72 лв. или 4,2 % ; 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg


- За работно облекло – 9500.00 лв. или 5,0 % ; 

- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация и медикаменти – 

1 096,26 лв. или 0,6 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 8 618,00 лв. или 4,6 %; 

- За учебници– 24 922,84 лв. или 13,1 %; 

- За материали / канцеларски, почистващи и др.,включително материали за 

Олимпиадата по немски език, по НП „Олимпиади и състезания“ и по занимания по 

интереси /- 12 546,70 лв.или 6,6 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  27 963,44 лв. или 14,8 % от разхода за издръжка  

от тях : 

 1 342,00 лв. за вода ; 

 16 374,83 лв. за газ за отопление; 

 7 178,04 лв. за ток; 

 3 068,57 лв. за гориво за уч. автобуси; 

- Разходи за външни услуги 18 077,49 лв. или 9,9 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 059,60 лв. или 1,6 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците и пътни на учениците от 8-12 клас 

20 746,08 лв. или 11 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 044,74 лв. или 0,5 % ; 

- За командировки в страната– 1 547,00 лв. или 0,8 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 17 648,00 лв. или 9,4 %; 

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ и Платени 

данъци,такси,администр.санкции - 11 095,76 лв. или 5,9 %; 

- Разходи за застраховки – 999,89 лв. или 0,5 %; 

- За текущ ремонт – 21 779,50 лв. или 11,5 %; 

Разходи за стипендии – 15 254,00 лв. или 8 % от общия разход; 
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