
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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

I.Изпълнение на приходната част

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12. 2020 г. в приход на бюджета на училището са 
постъпили

Общо: 1644 961лв.
В тази сума са включени средства от:

1. Субсидия от ПРБК по ЕРС за 2020 г. 1 178 689 лв.
2. Преходен остатък от 2019 г. - /бюджет/ 13 039 лв.
3. Преходен остатък по пр. „Подкрепа за успех" 7 223 лв.
4. Приходи от наеми 6 651 лв.
5. Други неданъчни приходи /суми от родители за об. хранене/ 22 342 лв.
6. Получени средства по проект „Образование за утрешния ден" 5 832лв.
7. Получени средства по проект „Подкрепа за успех" 20 058 лв.
8. Субсидия -  транспортни разходи 2 453 лв.
9. Субсидия -  учебни помагала 14 287 лв.
Ю.Субсидия-изграждане на STEM среда дейност 1 300 000 лв.
11 .Субсидия -Библиотеките като образователна среда 6 000лв.
12.Субсидия - Физическо възпитание и спорт 993лв.
13.Субсидия- преносими компютри 7 004лв.
14.Субсидия оптимизация на вътрешната структора 12 336лв.
15.Субсидия -Без свободен час 1 583лв.
16.Субсидия -Заедно в грижите за всеки ученик Модул 1 372лв
17.Субсидия -Заедно в грижите за всеки ученик Модул 2 860лв
18.Субсидия-Диференцирано заплащане на директор 1 731лв.
19.Субсидия -ИКТ 900лв.
20.Получен превод от МОН -уреди за пречистване на въвдуха 26 208лв.
21.Субсидия - интернет свързаност 360лв.
22.Получен превод от МОН -проект „МОСТ“ 16 000лв.
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23. Получен превод от МОН -спрени мес.помощи АСП 40лв.
ВСИЧКО ПРИХОД: 1 644 961лв.

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

По извънбюджетни сметки и фондове /ИБФС/ са получени допълнителни трансфери 
от министерства и ведомства -  33 113лв.

II.Изпълнение на разходната част

Общите разходи на училището за отчетния период от 01.01.2020 гдо 31.12.2020 г. са в 
размер на 1 284 100 лв или 78 % спрямо общите разходи в актуализирания план за 2020 г.

Разходната част е коригирана съгласно заповед на директора за актуализация на 
бюджета за 2020г.

1.3а заплати и свързаните с тях осигурителни плащания, разходите са в размер на 

-9 8 %  от фонд "РЗ" за бюджет 2020 г. 1 089 891лв.

о §§01-01 за заплати на персонала по трудови правоотн. - 859 380 лв.
о §§01-09 - ДМС и др.възнаграждения /ДЗИ - 16 940 лв.
о §§01-09 - за представително облекло ПП 16 340 лв.
о §§02-03 обезщетение на персонала с характ.на възнагрж. - 12 536 лв.
о §§02-02 диференцирано заплащане 4% 27 215лв.
о §§02-02 за заплати на персонала в извънтрудови правоотн. 4 348 лв.

Общо : 892 604 лв.

о §§05-51 осигурителни вноски ДОО/работодател « - 73 158 лв.
о §§05-52 осигурителни вноски УПФ/работодател 23 338 лв.
о §§05-60 здравноосигурителни вноски /работодател - 30 167 лв.
о §§05-80 осигурителни вноски ДЗПО/работодател 16 199 лв.

Общо : 197 287 лв.

Всичко : 795 221 лв.
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2.3а издръжка на училището по §10-00, разходите към момента са в размер на 52 % спрямо 
общите разходи, планувани за тази цел - 123 130 лв.

тях са включени и отчетени разходите, както следва:

о §§10-11 храна -

о §§10-11 медикаменти 800лв.

о §§10-13 изплатена сума работно облекло на НПП - 2 550 лв.

о §§10-14 изплатени суми по договори за доставка на учебници - 15 755 лв.

о §§10-15 материали - 26 702 лв.

о §§10-16 горива,ел.енергия и вода 9 419 лв.

о §§10-20 външни услуги /в т.ч. разходи за закуски-l-IV и обяд I-VII клас/ - 54186 лв.

о §§10-30 текущ ремонт -

о §§19-00 данък върху СБКО и наеми 1 578 лв.

о §§10-51 командировки в страната - 1296 лв.

о §§10-52 командировки в чужбина -

о §§10-62 застраховки на имущество -

о §§10-91 за социални разходи в натура/СБКО/талони 10 844 лв.

о §§10-92 за глоби и лихви по НП -

о §§10-98 др. неквалифицирани в др.пар. и подпараграфи -

§§ 88-03 Изразходвани ср-ва по проект „Подкрепа за успех"

§§ 88-03 Изразходвани ср-ва по проект "О б р азо ван и е  за утр е ш н и я  д е н " -

-21 824,00лв. 

- 4 860,00 лв.

о §§ 40-00 за стипендии -12 699 лв.

о §§51-00 основен ремонт на ДМА /гараж в процес на придобиване/

о §§52-01 Придобиване на ДМА /компютри и хардуер/

о §§52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и съор. 

о §§52-05 Придобиване на стоп. инвентар

о §§54-00 Всичко капиталови разходи

3 942лв. 

23 375лв.

27 317 лв.

Училището няма просрочени задължения към отчетния период
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Наличност по касовия отчет към 31.12.2020 /Общо/

Остатък в банка по бюджета на училището /общо/ - 360 861лв.

-  Остатък в банка по проект „Образование за утрешния ден" - 5 457лв.

-  Остатък в банка по проект „Подкрепа за успех" - 972лв.

-  Остатък в банка по проект „МОСТ" - 15 088лв.

-  Остатък в банка по проект „STEM среда " - зоо 000лв.

- Остатък в каса . о,00 лв.

Изготвил:.
/Рамзие
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