
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 122 ОУ 

към 31.03.2022 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 556 675 лв.  

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 629 лв.  

 

Салдото по банковата сметка на училището към 31.03.2022 година е в размер на 189 453 

лв.  

 

Разходите в размер на 368 280 лв. са както следва: 

- 261 942 лв. – разходи за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и 

§0500/, в т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 4 844 лв., по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 251 551 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 5 547 лв.; 

- 549 лв. – разходи за граждански договори /§0202/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 30 544 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на 

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

28 812 лв., по дейност 318 /подготвителни групи/ - 519 лв. и по дейност 338 

/ресурсно подпомагане/ - 1 213 лв.; 

- 4 440 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 3 743 лв., по дейност 318 /подготвителни групи/ - 

68 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 629 лв.; 

- 10 577 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 80 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

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

/общообразователни училища/; 

- 3 175 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 

322 /общообразователни училища/; 



- 35 685 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 3 599 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 3 514 лв. и по дейност 389 /други 

дейности по образованието/ – 85 лв.; 

- 21 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 4 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 16 891 лв. – придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 720 лв. – разходи за придобиване на неМДА /§5300/ по дейнсот 322 

/общообразователни училища/. 

 

Към 31.03.2022 година не са налични просрочени задължения в 122 ОУ. 

 

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 

31.03.2022 година са в размер на 1 000 лв. 

 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 9 134 лв. за материали, външни 

услуги, командировки в чужбина, застраховки и текущи трансфери. 

Към 31.03.2022 година салдото на валутната сметка е 46 140 лв.  

 

 

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2022 година е в размер на 2 832 лв. от 

гаранции по обществена поръчка. 

 

                                                                              ДИРЕКТОР: 

                                                                                                      /Ивета Германова/ 


