
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 122. ИОУ 

към 31.03.2021 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 570 005 лв. 

/24,1% от бюджета/.  

Постъпилите средства от други преходи /§3619/ са 65 лв. Платеният корпоративен данък 

за 2020 година по §3702 е в размер на 58 лв.  

От дарения /§4501/ са налични 500 лв. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 31.03.2021 година е в размер на 324 442 

лв.  

 

Разходите в размер на 323 594 лв. са както следва: 

- 255 137 лв. – разходи за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и 

§0500/, в т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 4 906 лв., по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 240 471 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 9 760 лв.; 

- 32 579 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на 

педагогическия персонал /§0205/ по дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 1 615 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 5 721 лв.; 

- 11 334 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 990 лв. – разходи за работно облекло /§1013/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 444 лв. – училищна документация и учебни материали /§1014/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 4 785 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 

322 /общообразователни училища/; 

- /- 1 614/ лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 



- 18 314 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 10 лв. – разходи за данъци и такси /§1901/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/. 

 

 

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 13,2%, в това число за заплати и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя – 15,7% и за издръжка – 4,5%. 

 

Към 31.03.2021 година не са налични просрочени задължения в 122 ОУ. 

 

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 

31.03.2021 година са в размер на 1 617 лв. 

 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 0 лв. 

Към 31.03.2021 година салдото на валутната сметка е 80 209 лв.  

 

По проект „Образование за утрешния ден“ са отчетени разходи в размер на 222 лв. за 

възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

 

Салдото на набирателната сметка към 31.03.2021 година е в размер на 1 847,86 лв. от 

гаранции по обществена поръчка. 

 

 

 

                                                                              ДИРЕКТОР: 

                                                                                                      /Ивета Германова/ 


