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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

         2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  
                            www.souphd.info, souphd@abv.bg 

           

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 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 3 088 216.00 лева  формиран, както следва: 

 3 085 959.00 лева са средствата по ЕРС; 

 2 257.00 лева  преходен остатък; 

  

Бюджетът към 31.12.2020 година с направени корекции е разпределен  по 

параграфи, както следва: 

- За възнаграждения и осигурителни вноски / включително представително облекло, 

СБКО и извън трудови правоотношения  -2 806 026 лева или 82,3 %; 

-  За издръжка на училището - 574 515,89 лева или 16,8 %;  

-  За стипендии – 29 782,50 лева или 0,9 %; 

 

Към 31.12.2020 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със 

Заповеди на Директора на училището за увеличение на приходната част на бюджета от целеви 

средства и средства по НП и за вътрешно-компенсирани промени, както следва : 

✓ Целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на учениците за 

2020 г. в размер на 75 018,11 лв.; 

✓ Целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия 

персонал в размер на 6831,00 лв.; 

✓ Средства ДФ “Земеделие“ по схема Училищно мляко в размер на 1561,00 лв.; 

✓ Целеви средства за учебници в размер на 60 270,82,00 лв. 

✓ Възстановени средства от ПУДООС в размер на 2 464,00 лв. 

✓ Средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в размер 

на 107 427,00 лв. 

✓ Средства по програма „Спорт за всички“ в размер на 3 007.00 лв. 

✓ Средства по НП „БДП“ в размер на 2 800.00 лв. 

✓ Средства по НП „Без свободен час“ в размер на 4 110,00 лв. 

✓ Средства по НП „Олимпиади и състезания“ в размер на 2 600.00 лв. 

✓ Средства по НП „Иновации в действие“ в размер на 2 600.00 лв. 

✓ Средства по НП „ИКТ“ и „Електронен дневник“ в размер на 1 960.00 лв. 

✓ Средства за диференцираното заплащане на директора в размер на 2 032,26 лв. 

✓ Средства за стипендии на даровити деца в размер на 1215.00 лв. 

✓ Средства за провеждане на Олимпиада по немски език в размер на 8 988,00 лева; 

✓ Средства по проект „Поуки от миналото действия за бъдещето“ в размер на 

499,20 лв; 

✓ Средства по ПМС 283/15.10.2020 г. за закупуването на лаптопи в размер на 

19 178,00 лева; 
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✓ Средства по ПМС 346/2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични 

мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в размер на 

19 549,00 лева 

 

За 2020 г. бюджетът е увеличен с целеви средства и средства по НП в размер на 322 110.69 лв. 

 

  Към 31.12.2020 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

Към  31.12.2020 г. от планирани 3 410 324,39  лв. са изразходвани  3 364 085,74 лв. 

 или  имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 56 377,43 лв. преходен остатък, 

формиран, както следва: 

➢ Проект „АПСПО“ 1 409,09 лв. 

➢ Проект „Образование за утрешния ден“ 2 230,01 лв. 

➢ Проект „Подкрепа за успех“ 6 499,68 лв. 

➢ По НП „Олимпиади и състезания“ 1 760,01 лв. 

➢ по НП „Иновации в действие“ 2 600.00 лв. 

➢ Целеви средства за пътни на учителите 1 369,20 лв. 

➢ Средства по ПМС 346 /2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки 

за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в размер на 19 549,00 

лева 

➢ Средства по ПМС 283/15.10.2020 г. за закупуването на лаптопи в размер на 14 178,02 

лева; 

➢ Средства за Занимания по интереси 6782,42 лв. 

Или общо преходен остатък 56 377,43 лева. 

 

 В отчета за годината разходите за заплати и осигуровки са 83,2,0 % от общия разход, за 

издръжка на училището – 16 % , за стипендии – 0,8 % . 

Разходите на училището за заплати за 2020 годината са: 

-   2 126 506,48 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане, еднократно 

възнаграждение; 

-   44 500 лв. за представително облекло; 

- 10 011,35 лв. за извънтрудови правоотношения /вкл. по НП “Олимпиади и 

състезания“,  за Занимания по интереси/; 

-  106 222,14 лв. за обезщетения; 

-  18 934,64 лв. за СБКО ; 

-  489 949,04 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо 2 798 083,57 лева от общия разход. 

 

Разходите за издръжка на училището за 2020 г. са 536 219,67  лв. - изразходвани, 

както следва, приравнени към 100 % : 

- За хранене на учениците от начален етап – 39 454,72 лв. или 7,3 % ; 

- За работно облекло – 9500.00 лв. или 1,8 % ; 

- За учебни и научно изследователски разходи и училищна документация и 

медикаменти – 2 109,72 лв. или 0,4 % 

- За квалификация на педагогическият персонал – 20 425,42 лв. или 3,8 %; 



3 

 

- За учебници – 66 080,68 лв. или 12,3 % ; 

- За материали / канцеларски, почистващи препарати, мебели, материали по 

Занимания по интереси, материали за олимпиадата по немски език, за площадката 

по БДП, за лаптопи и др./ - 115 531,67 лв. или 21,5 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  44 375,75 лв. или 8,3 % от разхода за издръжка  

от тях: 

• 2 668,96 лв. за вода ; 

• 22 928,85 лв. за газ за отопление; 

• 13 571,76 лв. за ток; 

• 4 327,01 лв. за гориво за уч. автобус; 

- Разходи за външни услуги 44 375,75 лв. или 8,3%; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 5 461,8 лв. или 1 %; 

- Транспортни разходи за превоз на учениците – 45 032,16 лв. или 8,4 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 2 093,14 лв. или 0,3 % ; 

- За командировки в страната– 2 300,22 лв. или 0,4 % ; 

- За текущ ремонт – 98 451,71 лв. или 18,4 % 

- За разходи за сметка на СБКО – 21 296,00 лв. или 4 %; 

- За застраховки на автобусите, пътниците и имуществото – 9 514,34 лв. или 1,8 %; 

- За данъци към общината /за битови отпадъци и за автобусите/ - 10 995,76 лв. или 2 

% 

 

Разходи за стипендии – 29 782,50 лв. или 0,8 % от общия разход; 

 

 

 

Гл. счетоводител:       Директор: 

Мл. Гиргинова      Виолета Инкьова 

 


