
 
 
 

Информация за изпълнение на бюджета през  
третото тримесечие  2020 година 

 
Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно 

ЗДБРБ.   
Получени средства: 

• 345229 лева - дотациите за м.юли, август и септември; 

• 45148 лева по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 
обезщетенията при пенсиониране за м.януари и февруари.2020 г. 

• 47792 лв. за учебници и учебни помагала; 

• 1803 лв. целеви проект „Спорт за всички“; 

• 15951 лв. дофинансиране за СМР на стаите за първи клас по 
Програма „Първокласно начало“ 

• 4597 лв. по Програма „Първокласно начало“ за закупуване на 
интерактивни панели за първи клас; 

• 3060 лв. от „Мико тур“ ООД – наем на училищните земи; 

• 1530 лв. от „Мико тур“ ООД – дарение по договорите за наем на 
училищните земи; 

• 5373 лв. от Сортови семена-Бургас ООД за наем на училищните 
земи; 

• 3312 лв. по РМС 562 – за разплащане с фирмите по училищните 
схеми „ Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

 
 
Освен регулярните разходи за заплати и  осигуровки, които в 

отчета са за осем месеца /януари-август/ и разходи по издръжката на 
училището, през  третото тримесечие се направиха следните разходи: 

• 1693 лв. такса смет към Община Бургас; 

• 4552 лв. на ОУ „Г.Бенковски“ по споразумение за ползване на 
логопедични услуги; 

• 6360 лв. на „Краси 2002“ ООД за изготвяне на Проект за 
реконструкция на училищния двор 

• 798 лв. на АдминСофт за ползване на АдминПро – за Списък-
Образец № 1 за учебната година; 

• 408 лв. трета вноска по полицата за индустриален пожар; 

• 240 лв. втора вноска по полицата за електронното оборудване; 



• 126 лв. за техническо обслужване на пожарогасителите в училище; 

• 52197 лв. на издателствата за доставка на учебници и учебни 
помагала и ЕЧУ. 

• 1520 лв. за хигиенни материали и препарати; 

• 1088 лв. за материали за ресурсния кабинет; 

• 23371 лв. на „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД - за СМР на стаите за първи 
клас – средствата са възстановени от Община Бургас; 

• 2160 лв. „НЕТСЕЛС“ ООД - за едногодишен абонамент на 
Programiram.com - за дейностите като иновативно училище; 

• 2089 лв. на ЕТ „Янко Мермеклиев“ по РМС 562;901 лв. за 
закупуване на материали по Проект „Спорт за всички“; 

• 13500 лв. на „Образование и нови технологии“ за доставка на 3 бр. 
интерактивни панели“ – частично възстановени от Община 
Бургас; 

• 2159 лв. на „Школо“ ООД за ползване на електронния дневник, 
очакваме по НП на МОН 1200 лв.  

• 276 лв. за лекарства и 170 лв. за санитарни материали за лекарския 
кабинет; 

•  
 

От средствата за квалификация платени обучения 930 лв. за: курс 
по ЗБУТ, КУТ и ППО – на членовете на КУТ; Р. Дюлгерова, С. 
Пенева 

  
 
  Нямаме неплатени разходи към доставчици. 
  Нямаме просрочени вземания и задължения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Разходи по параграфи  с натрупване за  деветмесечие  2020 година 
 
Дейност 322 - училище 

 
Дейност 322 §§ Уточнен 

годишен 
план 

2020 г. 

Отчет 
девет- 
месечие 

Заплати и възнаграждения на персонала 01-00 1097806 795282 

Заплати по трудови правоотношения 01-01 1097806 795282 

Други възнаграждения и плащания 02-00 105129 137848 

Персонал извънтрудови правоотношения 02-02 0 981 

Суми за СБКО и представително облекло 02-05 53981 42912 

Обезщетения с характер на възнаграждение 02-08 46148 89939 

Други плащания и възнаграждения 02-09 5000 4016 

Вноски  от работодатели 05-00 225300 199649 

Осигурителни вноски за  ДОО 05-51 85600 105153 

Осигурителни вноски за УПФ 05-52 47800 32461 

Здравно-осигурителни вноски  05-60 62500 42846 

Вноски за ДЗПО 05-80 29400 19189 

Издръжка 10-00 337173 147038 

Храна 10-11 30174 8933 

Постелен инвентар и облекло 10-13 6160 6710 

Уч. и научноиз. и книги за библиотеката 10-14 57792 52197 

Материали 10-15 67673 6579 

Вода, горива и ел.енергия 10-16 70000 22202 

Разходи за въшни услуги 10-20 104667 41348 

Текущ ремонт 10-30 34707 7169 

Командировки в страната 10-51 3000 195 

Разходи за застраховки 10-62 3000 1705 

Платени данъци, такси 19-00 1702 1693 

Платени данъци, мита и такси 19-81 1702 1693 

Всичко за дейността:  1807110 1281510 

Придобиване на ДМА 52-00 13500 13500 

Придобиване на компютри и хардуер 52-01 13500 13500 

Общо за дейност 322  1820610 1295010 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    Дейност 338 – Ресурсно подпомагане  

 
Дейност 338    

     §§ 
Годишен 

план 

Отчет девет. 
месечие 

Издръжка 1000 4972 1088 

Материали 1015 4972 1088 

Всичко за дейността:  4972 1088 

 
 
 

     Дейност 437 – Здравен кабинет в училище  

 
Дейност 437   

§§ 
Годишен 

план 

Отчет девет. 
месечие 

Издръжка 1000 1142 953 

Медикаменти 1012 600 276 

Материали 1015 542 677 

Всичко за дейността:  1142 953 

 
 

Дейност 713 – Спорт за всички 
 

Дейност 437   
§§ 

Годишен 
план 

Отчет девет. 
месечие 

Издръжка 1000 1803 901 

Материали 1012 901 901 

Външни услуги 1015 902 0 

Всичко за дейността:  1803 901 
 


