
Информация 
за изпълнениe на бюджет 2021 г. в 

края на II тримесечие

БЮДЖЕТ 2021 Г. 



Приходи – 795 418 лв.

- Субсидия по стандарт за I-то тримесечие - 706 346лв.

- Преходен остатък от 2020  година – 34 582 лв.

-Субсидия по транспортна схема – 14 088лв.

-Трансфер за областен кръг олимпиади – 510 лв.

-Собствени приходи – 1000 лв. (наем 1000 лв. – 87 лв. данък )

-Дарения – 350 лв. (от Общински съвет – Силистра за мартеници)

-Програма Еразъм + и проекти ОУД ,Подкрепа за приобщаващо

образование и Равен достъп до училищно образование – 38629 лв.



Разходи – 671 377лв. (общо всички разходи )

•Заплати на персонал по трудово правоотношение – 440 701 лв.

•Други възнаграждения и плащания – 42 426лв. 

(от които: граждански договори – 4350 лв. ; представително 
облекло – 15 910 лв; обезщетения по чл. 224 от КТ – 833 лв.; за 
консумативи при ОРЕС – 5967 лв.)

•Задължителни осигур. вноски от работодател  102 247лв. 



• Разходи за издръжка – 78 744 лв, от които:  

- безплатни закуски и топъл обяд – 12 364лв.

- работно облекло на непед. персонал – 2 275 лв.

- учебници – 18916лв. ( целеви средства  )

- материали – 4660 лв.

- вода, горива и енергия – 18 514лв. ( ел.енергия 2710 лв., гориво на автобуса 1517 лв. до м.04.21, вода 1356 лв.

и горива за отопление  12931 лв.

-разходи за външни услуги – 13 552лв. ( телефони; разходи по договори с трудова медицина;

СОД; отоплителна система; камери; пожарна безопасност; копирни машини и др.  )

- Командировки в страната – 1656 лв.

- Текущ ремонт – 6 000 лв. ( ремонт на парна инсталация – газове котел)

-Разходи за застраховки - 807 лв. (на автобуса)

•Данъци и такси – 3 439 лв.

•Придобиване на ДМА – 3020 лв. (4 лаптопа от средства от Ковид – 19 за компютърен кабинет на Никола Тодоров

• Стипендиии от дарения  800 лв 

Разходи – 671 377лв. (общо всички разходи )



•Стандарт (средства училищен бюджет) – 75 706 лв. 

•Национални програми – 4 247лв., от които: 

- НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, по модул 1  – 107,75 лв. (за възстановяване)

- НП „Иновации в действие“ – 1 154, 49 лв. 

- НП „Осигуряване на съвременна образователнна среда“  - 2935,15 лв., от които 1052,15 лв. за 
възстановяване и 1883,00 лв. за оборудване на площадка по БДП през 2021 г.

•Занимания по интереси – 2690 лв. (от преходен остатък от 2020 г .+ субсидии за I и II-ро тримесечие от 
държавен стандарт )

•Пътни на учители – 65  лв.

•Средства по ПМС  - Ковид – 19 – 1772лв. (за препарати,маски и др.)

•Дарения – 933 лв.

•Проект ОУД – 1 093 лв.

•Проект Еразъм + (общо двата проекта) – 32 414 лв. 

• Проект Равен достъп до училищното образование – 22 лв.

•Проект Подкрепа да приобщаващо образование - 5100 лв. 

Салдо (налични средства) – 124 042лв., от които:



Платени средсва за СБКО във вид на ваучери за храна:  18 000 лв.

Платени средства за представително и работно облекло за 2021 г.- 15 910 лв.

Изпълнение на бюджет 2021 година в края на II тримесечие – 89 %.

Училището няма задължения.

Няма неразплатени разходи местни и държавни дейности.

Благодаря за вниманието!


