
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 132 СУ 

към 30.06.2019 г. 

 

Утвърденият бюджет на 132 СУ към 30.06.2019 г. е 1 413 987 лв. Получената субсидия за 

държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 759 718 лв., или изпълнението на 

приходната част на бюджета е 53% от плана. Постъпилите средства от педагогически 

услуги /§2404/ са 2 433 лв. Постъпили са средства в размер на 1 573 лв. като трансфер от 

АСП /§6101/. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 30.06.2019 година е в размер на 6 374 лв. 

 

Разходите в размер на 762 669 лв. са както следва: 

- 505 831 лв. за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0101 и §0500/, в 

т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 22 676 лв., по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 465 510 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 17 645 лв.; 

- 2 400 лв. – изплатени възнаграждения по граждански договор /§0202/ по дейност 

322 /общообразователни училища/; 

- 83 498 лв. - изплатени  обещетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 83 248 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 250 лв.; 

- 25 658 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на персонала 

/§0205/, в т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 24 978 лв., по 

дейност дейност 318 /подготвителни групи/ - 382 лв. и по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 298 лв.; 

- 3 042 лв – изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 2 188 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

407 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 447 лв.; 

- 5 045 лв. – безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 2 695 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 

2 350 лв.; 

- 1 650 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/; 



- 1 188 лв. – училищна документация и учебни материали /§1014/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 974 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

214 лв.; 

- 12 913 лв. – хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 7 010 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

3 911 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 1 992 лв.; 

- 59 941 лв. – ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 30 646 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 28 280 лв., по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/ - 92 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ за 

транспорт на педагогически специалисти – 627 лв. и по дейност 714 /спорт за 

всички/ - 2 274 лв.; 

- 12 457 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 480 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 240 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 240 

лв.; 

- 336 лв. – разходи за командировки в чужбина /§1052/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 3 796 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 1 824 лв. – разходи за придобиване на компютри /§5201/ по дейност 338 /ресурсно 

подпомагане/; 

- 1 244 лв – придобиване на неМДА /§5301/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 10 093 лв. – разходи за стипендии /§4000/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/ - 9 213 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ за спортни постижения – 

880 лв. 

 

                                                                              ДИРЕКТОР: 

                                                                                                      /Д. Цървулкова/ 


