
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 122 ОУ 

към 30.09.2022 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 1 624 395 лв. 

/64.2% от бюджета/.  

Постъпилите средства от допълнителни дейности /§2404/ са 2 901 лв. и от други 

неданъчни приходи /§3619/ - 16 лв. 

От МОН е получен трансфер /§6101/ в размер на 23 517 лв. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 30.09.2022 година е в размер на 0 лв.  

 

Разходите в размер на 1 647 524 лв. са както следва: 

- 1 170 093 лв. – разходи за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и 

§0500/, в т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 18 884 лв., по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 1 116 786 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 34 423 лв.; 

- 549 лв. – разходи за извънтрудови възнаграждения – граждански договори /§0202/ 

по дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 42 969 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на 

педагогическия персонал /§0205/ в т.ч. по дейност 322 /общообразователни 

училища/ - 40 606 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 653 лв. и по 

дейност 318 /подготвителни групи/ - 710 лв.; 

- 31 743 лв. – изплатени обезщетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 10 385 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 9 105 лв., по дейност 318 /подготвителни групи/ - 

269 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 011 лв.; 

- 28 689 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 26 604 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ 

- 2 085 лв.; 



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

училища/; 

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

училища/; 

- 46 721 лв. – училищна документация и учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 

322 /общообразователни училища/ - 19 537 лв., по дейност 338 / ресурсно 

подпомагане/ - 1 900 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 

25 284 лв.; 

- 38 298 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 23 743 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 172 200 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 170 655 лв. и по дейност 389 /други 

дейности по образованието/ - 1 545 лв.; 

- 60 106 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 142 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 35 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /образователни училища/; 

- 23 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 20 349 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 720 лв. – разходи за придобиване на ДнеМА /§5300/ по дейност 322 

/общообразователни училища/. 

 

 

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 64,4%, в това число за заплати и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя – 63,7% и за издръжка – 65,1%. 

 

Към 30.09.2022 година не са налични просрочени задължения в 122 ОУ. 



 

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 

30.09.2022 година са в размер на 1 000 лв. 

 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 47 742 лв. за материали, външни 

услуги, командировъчни и застраховки. 

Към 30.09.2022 година салдото на валутната сметка е 11 158 лв.  

 

Салдото на набирателната сметка към 30.09.2022 година е в размер на 2 832 лв. от 

гаранции по обществена поръчка. 

 

                                                                              ДИРЕКТОР: 

                                                                                                      /Ивета Германова/ 


