
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1,

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57, e-mail: 
souablanica@abv.bgsuablanica@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
към касовия отчет за изпълнението на делегирания бюджет 

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

I.Изпълнение на приходната част

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в приход на бюджета на училището са 
постъпили

Общо: 1 164 778 лв.

В тази сума са включени получените средства, както следва :

1. Субсидия от ПРБК по ЕРС за 2019 г. 1 057 710 лв.
2. Преходен остатък от 2018 г. /бюджет/ 9 485 лв.
3. Приходи от наеми 5 854 лв.
4. Други неданъчни приходи /такси от родители за об. хранене/ 28 811 лв.
5. Субсидия -  транспортни разходи 3 182 лв.
6. Субсидия -  МОН. спрени мес. помощи АСП 430 лв.
7. Субсидия -Учебници и учебни помагала 7814 лв.
8. Субсидия -  ПМС 129 -физическо възпитание и спорт 1 023 лв.
9. Субсидия „Подобряване експ.работа по природни науки“-Дейност 2 14 644 лв.
10. Субсидия -  Подобряване експ. работа по природни науки-Дейност 1 493 лв.
11. Субсидия -  Ученически олимпиади и състезания 650 лв.
12. Субсидия -  ПП „ Иновации в действие “ 3 150 лв.
13. Субсидия -  Средства за WIFI мрежа 7 300 лв.
14. Субсидия - Средства ел. дневник 900 лв.
15. Субсидия „Диференцирано-директори“ 1 385 лв.
16. Субсидия „Оптимизация на училищната мрежа „ 8911 лв.
17. Субсидия - Средства за интернет 360 лв.
18. Субсидия „Без свободен час“ 4 029 лв.
19. Субсидия „Заедно в грижата за ученика“ 564 лв.
20. Субсидия -  Осигуряване на екипна работа 860 лв.
21. Субсидия МОН -  по проект BG05M2OP001 -2.011 -0001 -Подкрепа Успех - 7 223 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1 164 778 лв.

Изпълнението на бюджета по приходната част към отчетния период е 100 % спрямо 
общите приходи /Приложение №1/.

Приходната част е коригирана съгласно заповеди на директора за актуализация на бюджета.

1

mailto:abv.bgsuablanica@abv.bg


По извънбюджетни сметки и фондове /ИБФС/ са получени допълнителни трансфери от 
министерства и ведомства -  7 223 лв.

II.Изпълнение на разходната част

Общите разходи на училището за отчетния период от 01.01.2019 г до 31.12.2019 г. са в 
размер на 1 144 516 лв или 99 % спрямо общите разходи в актуализирания план за 2019 г.

Разходната част е коригирана съгласно заповеди на директора за актуализация на бюджета 
за 2019 г.

1.3а заплати, допълнителни възнаграждения и обезщетения и свързаните с тях осигурителни 
плащания, разходите са в размер на 99%  от плануваните средства в бюджет 2019 г. или 
общо 959 224 лв. , както следва :

о §§01-01 за заплати на персонала по трудови правоотн. - 716 991 лв.
о §§01-09 за ДМС и др.възнаграждения - 18 400 лв.
о §§01-09 за диференцирано възнаграждение на Г1П - 23 800 лв.
о §§02-02 за заплати на персонала в извънтрудови правоотн. - 1 195 лв.
о §§02-03 за обезщетения но чл.222 и чл.224 - 8 911 лв.
о §§02-05 за представително облекло на ПП - 17 200 лв.

О б щ о : 786 497 лв.
о §§05-51 осигурителни вноски ДОО/работодател - 88 592 лв.
о §§05-52 осигурителни вноски УПФ/работодател - 28 064 лв.
о §§05-60 здравноосигурителни вноски /работодател - 36 756 лв.
о §§05-80 осигурителни вноски ДЗПО/работодател - 19315 лв.

О б щ о : 172 727 лв.
Всичко : 959 224 лв.

2.3а издръжка на училището по §10-00. разходите към дата 31.12.2019 г. са в размер на 99,68 % 
спрямо общите разходи, планувани в бюджет- 2019 г или

149 748 лв.
В тях са включени и отчетени разходите по параграфи , както следва:

о §§10-13 разходи за работно облекло на НПП 2 850 лв.
о §§10-14 разходи за доставка на учебници и учебни помагала 7317лв.
о §§10-15 материали - 26 047 лв.
о §§10-16 горива,ел.енергия и вода 15 668 лв.
о §§10-20 външни услуги /вт.ч. разходи за закуски-1-IV и обяд I-VII клас/ - 84 172 лв.
о §§10-30 текущ ремонт 0 лв.
0 §§19-00 данък върху СБКО и наеми 1 218 лв.
о §§ 10-51 командировки в страната 4 092 лв.
о §§10-62 застраховки на имущество 272 лв.
о §§ 10-91 за социални разходи /в натура/ 7 932 лв.
о §§10-98 др. неквалифицирани в др.пар. и подпараграфи 180 лв.

Всичко  : 149 748 лв.

о §§88-03 Средства за разпореждане пред./събрани от/за извънб.ср-ва 
/разходи по проект „Подкрепа Успех“/ - 0.00 лв.

о §§40-00 за стипендии - 13 335 лв.
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о §§52-01 Придобиване на компютри и хардуер 15 249 лв.

о §§52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и съор./котел 6 960 лв.

о §§54-00 Всичко капизалови разходи 22 209 лв.

Към дата 31.12.2019 г. училището няма просрочени задължения.

Наличност по касовия отчет към 31.12.2019 г______:
Резерв/остатьк в банка но бюджета на училището 
Резерв/остатьк в банка по проект „Подкрепа Успех“ 
Резерв/осгатък в каса

13 039 лв. 
7 223 лв. 

0 лв.

Дата: 09.01.2020 г.
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