
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 132 СУ 

към 30.09.2021 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 1 562 545 лв. 

/78.2% от бюджета/ и за местни дейност 300 лв. /100% от бюджета/. Платеният 

корпоративен данък върху приходите /§3702/ за 2020 година е в размер на 23 лв.  

От застрахователни обезщетения /§3612/ са постъпили 776 лв. и от други приходи /§3619/ 

- 189 лв. 

От педагогически услуги прихода е в размер на 91 лв. /§2404/. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 30.09.2021 година е в размер на 120 179 

лв.  

 

Разходите в размер на 1 448 720 лв. са както следва: 

- 1 186 706 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодателя 

/разходен §0101 и §0500/, в т.ч. по дейност 318 /подготвителни групи/ - 88 674 лв., 

по дейност 322 /общообразователни училища/ - 1 013 015 лв. и по дейност 338 

/ресурсно подпомагане/ - 85 017 лв.; 

- 42 405 лв. – изплатени средства за СБКО на персонала /§0205/, в т.ч. по дейност 

322 /общообразователни училища/ - 38 935 лв., по дейност 318 /подготвителни 

групи/ - 1 776 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 694 лв.; 

- 6 281 лв. – изплатени обезщетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 4 304 лв. – изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 3 632 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

277 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 395 лв.; 

- 8 784 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 5 776 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 

3 008 лв.; 

- 1 275 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/; 



- 14 119 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 326 /професионални 

паралелки/ - 101 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 13 181 лв. 

и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 837 лв.; 

- 42 301 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали вкл. обзавеждане 

/§1015/ по дейност 326 /професионални паралелки/ - 32 417 лв. и по дейност 338 

/ресурсно подпомагане/ - 9 884 лв.; 

- 22 999 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 326 

/професионални паралелки/ - 11 435 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

11 564 лв.; 

- 63 334 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 15 384 лв., по дейност 326 

/професионални паралелки/ - 37 319 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 

7 286 лв. и по дейност 389 /други дейности по образовонието/ - 3 345 лв.; 

- 2 892 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 38 лв. – разходи за командировки /§1051/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 4 206 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 241 лв. – разходи за договорни санкции /§1092/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 30 890 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5203/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 1 020 лв. – разходи за придобиване на неМДА /§5301/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 16 925 лв. – разходи за стипендии /§4000/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/ - 16 625 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 300 лв. 

 

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 72,5%, в това число за заплати и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя – 73,0% , за издръжка – 62,1% и за 

стипендии – 62,3%. 

 

Към 30.09.2021 година са налични просрочени задължения в 132 СУ в размер 31 800 лв. 



 

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 

30.09.2021 година са в размер на 28 900 лв. 

 

По проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ е постъпил трансфер от МОН /§6301/ 

в размер на 5 100 лв., но разход не е отчитан. 

 

По проект „Равен достъп до образование в условията на криза“ е постъпил трансфер от 

МОН /§6301/ в размер на 1 007 лв., но разход не е отчитан. 

 

По проект „Подкрепа за успех“ отчетените разходи към 30.09.2021 година са в размер на 

27 152 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и за 

материали. Постъпилият трансфер от МОН /§6301/ е в размер на 4 662 лв. 

 

 

 

                                                                              

ДИРЕКТОР:

27.10.2021 г.

X Детелина Царвулкова

Signed by: DETELINA TSVETKOVA TSARVULKOVA  

                                                                                                      /Д. Царвулкова/ 


















