
Информация 
за изпълнениe на бюджет 2021 г. 

в края на III тримесечие



Приходи – 1 060 319 лв.
- Субсидия по стандарт за III-то тримесечие - 959 915 лв. ( в т.ч. целеви средства за: занимания по интереси 8 
603 лв., МТБ – 7 975 лв., субсидия по транспортна схема 15 888 лв., спорт за всики – 1 675 лв., учебници – 18 790 
лв., ресурсно подпомагане – 41 379 лв., стандарт за храна на учениците – 13 043 лв., областен кръг олимпиади –
510 лв.) 

- Преходен остатък от 2020  година – 34 582 лв. ( в т.ч. 7 104 лв. по национални програми) 

-Собствени приходи – 1 240 лв. (наем 1128 лв., –87 лв. данък, 112 лв. от продажба на вторични суровини)

-Дарения – 1 400 лв. (350 лв. от Общински съвет – Силистра за мартеници, 800 лв. от „МПР Консулт“ АД и 250 лв. 
от  Дария Златкова)

-Получени средства по НП – 30 549 лв. (НП „Отново заедно“ – 8 750 лв., НП „ Участвай и променяй – родителят 
активен партн. в уч.живот “ – 2 921 лв., НП модул библиотеки – 4 549 лв., НП Оптимизация – 9 450 лв. , НП 
модул площадки по БДП – 1 883 лв., ПУДООС – 2 486 лв.) 

-Програма Еразъм +, проекти „Образование за утрешния ден“ ,Подкрепа за приобщаващо образование и 
„Равен достъп до училищно образование“ – 32 633 лв.

-По проект „КПРПС“ е предоставен временен безлихвен заем от бюджета за финансиране на дейности, поради 
липса на финансов ресурс по проекта – 9 030 лв.



Разходи – 985 603 лв. (общо всички разходи )

•Заплати на персонал по трудово правоотношение – 664 232лв.

•Други възнаграждения и плащания – 43 641 лв. 

(от които: граждански договори – 5 682 лв. ; представително 
облекло – 15 910 лв; обезщетения по чл. 224 от КТ – 833 лв.; 
обезщетения за ползвани болнични – 3 216 лв., закупени ваучери 
СБКО – 18 000 лв.)

•Задължителни осигур. вноски от работодател  151 161 лв. 



Разходи – 985 603 лв. (общо всички разходи )
• Разходи за издръжка – 126 569 лв, от които: 

- безплатни закуски и топъл обяд – 12 669 лв.
- работно облекло на непед. персонал – 2 275 лв.
- учебници – 19 066 лв. ( целеви средства  )
- материали – 18 008 лв. (консумативи за принтери, строителни материали, почистващи средства и др.)
- вода, горива и енергия – 20 603 лв. ( ел.енергия 5409 лв., гориво на автобуса 1914 лв., вода 940 лв. и 

горива за отопление  12 340 лв.
- разходи за външни услуги – 33 485 лв. (телефони, интернет услуги,  разходи по договори с трудова 

медицина, СОД,  отоплителна система,  камери,  пожарна безопасност, поддръжка на копирни машини 
и др.)

- Командировки в страната – 2 196 лв.
- текущ ремонт – 8 988 лв. ( ремонт на парна инсталация – газове котел 6000 лв. и частино плащане на 

ремонт на учебен корпус – 2988 лв.)
- разходи за застраховки - 807 лв. (на автобуса)
- глоби – 395 лв. (начет по неправилно изплатено обезщетение при проверка от НОИ за стар период) 

•Данъци и такси – 3 439 лв. (данък върху превозните средста – 47 лв. и данък върху недвижимите имоти –
3392 лв. 

•Придобиване на ДМА – 3 838 лв. (4 лаптопа от средства от Ковид – 19 за компютърен кабинет на Никола 
Тодоров – 3020 лв., 818 лв. – шкаф за ресурсен кабинет)

• Стипендиии от дарения - 800 лв 



Салдо (налични средства) – 74 718 лв., от които:

•Стандарт (средства училищен бюджет) – 31 890 лв. 

•Национални програми – 9 176 лв.

•Занимания по интереси – 812 лв. (от преходен остатък от 2020 г .+ субсидии за тримесечие от 
държавен стандарт )

•Пътни на учители – 65  лв.

•Средства по ПМС  - Ковид – 19 – 289 лв. (за препарати, предпазни средства и др.)

•Дарения – 851 лв.

•Проект ОУД – 1 093 лв.

•Проект Еразъм + (общо двата проекта) – 24 965 лв. 

•Проект „Равен достъп до училищното образование“ – 22 лв.

•Проект „Подкрепа да приобщаващо образование“ – 3 553 лв. 



Платени средсва за СБКО   18 000 лв.

Представително и работно облекло 15 910 лв.

Училището няма задължения.

Няма неразплатени разходи за местни и държавни дейности.

Благодаря за вниманието!


