
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 122 ОУ 

към 30.06.2020 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 920 671 лв. 

/56%/. Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 4 696 лв., а от други 

преходи /§3619/ - 12 497 лв. Платеният корпоративен данък за 2019 година по §3702 е в 

размер на 201 лв. Заемът по проект Еразъм в размер на 10 503 лв. е възстановен в 

бюджетната сметка на училището. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 30.06.2020 година е в размер на 301 169 

лв.  

 

Разходите в размер на 643 794 лв. са както следва: 

- 508 618 лв. за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/, в 

т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 8 291 лв., по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 481 905 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 18 422 лв.; 

- 33 225 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на 

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

училища/ - 33 083 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 142 лв.; 

- 17 829 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 2 792 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 2 367 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане – 

142 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 283 лв.; 

- 7 305 лв. – безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

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

училища/; 

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

училища/; 



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

/общообразователни училища/ - 258 лв. и по дейност 389 /други дейности по 

образованието/ - 40 лв.; 

- 7 714 лв. – хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 11 343 лв. – ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 41 929 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 41 808 лв. и по дейност 389 /други 

дейности по образованието/ - 133 лв. за транспорт на педагогическите специалисти; 

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

училища/; 

- 9 159 лв. – разходи за ДМА /§5201 и §5203/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/, в т.ч. 7 300 лв. за WI FI мрежа; 

- 3 000 лв. – разходи за неМДА /§5301/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/. 

 

 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 26 191 лв., както следва: 

- 13 535 – за предоставени външни услуги; 

- 8 475 лв. – за материали; 

- 3 225 лв. – за командировки в чужбина; 

- 72 лв. – за застраховки; 

- 884 лв. – за командироване на ученици. 

Към 30.06.2020 година салдото на валутната сметка е 78 354 лв.  

 

По проект „Активно приобщаване” е отчетен разход в размер на 235 лв. за 

възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и материали. 

 

По проект „Образование за утрешния ден“ е получен трансфер от МОН /§6301/ в размер 

на 3 953 лв. Отчетени са разходи в размер на 7 009 лв. за възнаграждения и осигурителни 

вноски за сметка на работодателя и материали. 
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