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 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА  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 649219,04 лева формиран, както следва: 

 
                       533 062.00 лева са средствата по ЕРС; 

                       1832.00 лева преходен остатък; 

                       114325.04 лева са направени корекции 

 

                       Бюджетът е разпределен по , като за първото тримесечие на 2020 

година е 30% , за второ тримесечие  25%,за трето тримесечие 20% и за четвърто 

тримесечие 25%.   
                        Планиран е както следва : 
- 80,98 % за трудови възнаграждениа, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения ; 

- 19,02 % за издръжка на училището; 

                            Към 31,12.2020 година бюджетът на училището  е коригиран и към същата 

дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.       

                      Към 31.12.2020 г. от планирани 660056,77 лв. са изразходвани 649219,04 лв. 

или имаме превишаване на приходите спрямо разходите . 
                        В отчета за  2020 година разходите за заплати и осигуровки са 80,98% от 

общия разход, за издръжка на училището – 19,02 %. 

 

                        Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото 

тримесечие на 2020 годината са :   
- 382746,22.лв. за заплати ; 

- 8170,00  лв. за представително облекло; 

- 16713,00 лв. за обезщетения при пенсиониране; 

- 115824,01 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

 Или общо това са 525754,13 лв. 

                Разходите за издръжка на училището за  2020 г. са 
123464,91 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 
 

- За хранене на учениците от начален етап – 4538,58 лв.  

- За работно облекло – 2150,00 лв. 

- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация 13153,51 лв.  

- За квалификация на педагогическия персонал – 1387,22 лв.  

- За материали / канцеларски, почистващи и др./-23559,51 лв 

- За вода, горива и ел. Енергия –10836,10 лв.  

              • 670,32 лв. за вода ; 

              • 8393,54 лв. за газ за отопление; 

              • 1772,24 лв. за ток; 

- Разходи за външни услуги 27174,52 лв. 
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