
 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“    

град Дупница, улица „Венелин“ № 69 , ousvklohridski@abv.bg 

 
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 

година 
 

                       Бюджетът на училището за 2020 г. е утвърден със Заповед на кмета 

№ РД04-189/ 21.02.2020 г. и е в размер на 873 256.00 лева формиран, както следва: 
                       870 071.00 лева са средствата по ЕРС; 

                       3 185.00 лева преходен остатък; 

                       Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие 

на 2020 година плана е 261 977.00 лева.   
                        Планиран е както следва : 
- 90.14 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения ; 

- 9.85 % за издръжка на училището; 

- 0.01 % за стипендии; 

                         Към 31.03.2020 година бюджетът на училището не е коригиран и към 

същата дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и 

доставчици.       

                        Към 31.03.2020 г. от планирани 261 977.00 лв. са изразходвани 230 504.69 

лв. или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 31472.31 лв. 
                        В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 91.61 

% от общия разход, за издръжка на училището – 8.39 %, за стипендии – 0.00 % . 

                        Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото 

тримесечие на 2020 годината са :   
- 127 0365.66 лв. за заплати ; 

- 12111.66  лв. за представително облекло; 

- 0.00 лв. за обезщетения при пенсиониране; 

- 35 068.03 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

 Или общо това са 174245.35 лв. 

                         Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2020 

г. са 
 40 757.08 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 
 

- За хранене на учениците от начален етап – 1 888.92лв. или  4.63 % ; 

- За работно облекло – 3000.00 лв. или  7.36 % ; 

- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация и медикаменти – 202.04 

лв. или 0.50 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 670.00 лв. или 1.64 %; 

- За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 0.00 лв. или 0.0%; 

- За материали / канцеларски, почистващи и др./- 1648.81 лв.или  4.04%; 

- За вода, горива и ел. eенергия – 13 867.85 лв. или 34.02 % от разхода за издръжка от 

тях : 

              • 547.20 лв. за вода ; 

              • 11 054.04 лв. за газ за отопление; 

              • 2 266.61 лв. за ток; 

- Разходи за външни услуги 4 247.93 лв. или 10.42 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 154.09  лв. или 0.38 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците  11 577.44 лв. или 28.40 % ; 

- За командировки в страната– 500.00.лв. или 1.23% ; 



- Данъци към общината /за битови отпадъци / - 3 000.00 лв. или 7.38 %; 

Разходи за стипендии –  0.00 лв. или 0.00 % от общия разход; 
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