
 
 

Информация за изпълнение на бюджета –  
първо тримесечие  2022 година 

 
Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно 

Закона за държавния бюджет. Законът бе приет на 25.02.2022 г.  
Поради тази причина през първото тримесечие на 2022 година 

получавахме дотациите, равни на същите от първо тримесечие на 2021 
година.  

Получени средства: 

• Дотациите за януари, февруари и март - 428823 лева. 

• Възстановен е и преходния остатък – 27237 лв. (в т.ч. 5304 лв. 
целеви средства) 

 
На 02.02.2022 г. получихме  писмо изх. № 08-22153 на Община 

Бургас и писмо с Изх.№63-00-15 от 01.02.2022 г.на Министерството на 
финансите относно допълнителни указания на министерството за 
прилагане на чл.98, ал. 1 от Закона за публичните финанси.  

От Община Бургас ни обръщат внимание за създаване на 
организация за текущо приоритизиране на разходите ни за външни 
услуги – заплати, ел. енергия, телефони, вода и топлоенергия. 

 
Освен разходите за заплати и  осигуровки, които в отчета са за два 

месеца /януари и февруари/ през  първото тримесечие се направиха 
следните разходи: 

• Изплатено представително облекло за 2022 година – 37600 лв.;   

• Закупено работно облекло за непедагогическия персонал за 2022 
година – 4800 лв.; 

• През януари 2022 г. са платени услуги на доставчиците, но през 
февруари и март нямаме такива разплащания, като изключение правят 
плащания за доставки на закуски, ел. енергия, вода, телефони, 
застраховки на училищното имущество и топлоенергия. 
     

На 04.04.2022 година бяха платени всички задържани фактури към 
доставчиците в размер на 9751,38 лева. 

  
Към днешна дата училището няма бюджет за 2022 година, затова в 

таблицата са включени само направените разходи. 



 
 

 

Разходи по параграфи - първо тримесечие  2022 година 
 
Дейност 322 - училище 

 
Дейност 322 §§ Годишен 

план 
2022 г. 

Отчет 
първо  
тримесе-
чие 

Заплати и възнаграждения на персонала 01-00  197353 

Заплати по трудови правоотношения 01-01  197353 

Други възнаграждения и плащания 02-00  47084 

Персонал изнътрудови правоотношения 02-02  232 

Суми за СБКО и представително облекло 02-05  41106 

Обезщетения с характер на възнаграждение 02-08  722 

Други плащания и възнаграждения 02-09  5024 

Вноски  от работодатели 05-00  47265 

Осигурителни вноски за  ДОО 05-51  24024 

Осигурителни вноски за УПФ 05-52  7939 

Здравно-осигурителни вноски  05-60  10108 

Вноски за ДЗПО 05-80  5184 

Издръжка 10-00  19852 

Храна 10-11  6419 

Постелен инвентар и облекло 10-13  4800 

Уч. и научноиз. и книги за библиотеката 10-14  0 

Материали 10-15  221 

Вода, горива и ел.енергия 10-16  4398 

Разходи за въшни услуги 10-20  3367 

Текущ ремонт 10-30  0 

Командировки в страната 10-51  0 

Разходи за застраховки 10-62  647 

Платени данъци, такси 19-00  0 

Платени данъци, мита и такси 19-81  0 

Всичко за дейността:   311554 

 
 
 

 


