
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 01.01.2021 г. до 30.06.2021г.

[.Изпълнение на приходната част

За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. в приход на бюджета на училището са 
постъпили

Общо: 1 130 049,00лв.

В тази сума са включени получените средства, както следва :

1. Субсидия от ПРБК по ЕРС за 2021 г. 715 440,00 лв.
2. Преходен остатък от 2020г. /бюджет/ 313 136,00 лв.
3. Приходи от наеми 1 425,00 лв.
4- Други неданъчни приходи /такси от родители за об. хранене/ 11 890,00 лв.
5 MUH -уреди за пречистване на въздуха 26 208,00 лв.
б. Преходен остатък „Без свободен час“ 548,00 лв.
7. Преходен остатък -  проект „МОСТ“ 15 088,00 лв.
8. Преходен остатък- Ковид 19 11422,00 лв.
У.11реходен остатък -  Иновации в действие 3 710,00 лв.
10.11реходен остатък по проект BG05M2OP001 -2.011 -0001 -Подкрепа Успех - 5 457,00 лв.
11. Преходен остатък по проект BG05M2OP001-2.012-0001 -  
„Образование за утрешния ден“- 972,00 лв.
12.Получени средства по проект - BG05M20P001-2.011-0001-Подкрепа Успех - 17 625,00 лв

13.Получени средства по проект - BG05M20P001-5.001-0001- Равен достъп до*училищното 
образование в условията на кризи , _ 281 00лв
14.Получени средства за транспортни разходи на ПП 2 267,00лв.
15.Приход от продажба на стопански инвентар 80,00лв.
16.1 юлучено дарение /лаптопи/ 4 500,00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1 130 049,00лв.

Изпълнението на бюджета по приходната част към отчетния период е 65,00 % спрямо 
общите приходи /Приложение №1/.

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

По извънбюджетни сметки и фондове /ИБФС/ са получени допълнителни трансфери от 
министерства и ведомства -  17 906,00 лв.

II.Изпълнение на разходната част
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Общите разходи на училището за отчетния период от 01.01.2021 г до 30.06.2021 г. са в 
размер на 1 027 884,00лв или 59,00 % спрямо общите разходи в актуализирания план за 2021 г.

Разходната част е коригирана съгласно заповеди на директора за актуализация на бюджета 
за 2021 г.

1 .За заплати, допълнителни възнаграждения и обезщетения и свързаните с тях осигурителни 
плащания, разходите са в размер на 47,00 % от плануваните средства в бюджет 2021 г. или 
общо 574 366,00лв. , както следва :

о §§01-01 за заплати на персонала по трудови правоотн. - 457 645,00 лв.
0 §§01-01 за ДМС и др. възнаграждения 6 586,00 лв.
о §§02-02 за заплати на персонала в извънтрудови правоотн. 2 142,00 лв.

Общо : 466 373,00 лв.
о §§05-51 осигурителни вноски ДОО/работодател 54 969,00 лв.
0 §§05-52 осигурителни вноски УПФ/работодател 17 670,00 лв.
о §§05-60 здравноосигурителни вноски /работодател 22 992,00 лв.
о §§05-80 осигурителни вноски ДЗПО/работодател 12 362,00 лв.

Общо: 107 993,00 лв.
Всичко: 574 366,00 лв.

2.3а издръжка на училището по §10-00, разходите към дата 30.06.2021 г. са в размер на 83,00 % 
спрямо общите разходи, планувани в бюджет- 2021 г или

215 836,00лв.
В тях са включени и отчетени разходите по параграфи , както следва:

о §§10-14 учебници 1 261,00 лв.
о §§10-15 материали - 109010,00лв.
о §§10-16 горива,ел.енергия и вода 6 159,00 лв.
о §§10-20 външни услуги /в т.ч. разходи за закуски-I-IV и обяд I-VII клас/ 87 626,00 лв.
0 §§19-00 данък върху СБКО и наеми 829,00 лв.
о §§ 10-51 командировки в страната 530,00 лв.
о §§10-62 разходи за застраховки 173,00 лв.
0 §§10-91 други разходи /за СБКО/ 6 097,00 лв.
о §§76-00 временни безлихвени заеми между Бюджет и СЕС 4 151,00 лв.

Всичко : 215 836,00 лв.

о §§88-03 Средства за разпореждане пред./събрани от/за извънб.ср-ва
/разходи по проект „Образование за утрешния ден“/ - 972,00лв.

о §§88-03 Средства за разпореждане пред./събрани от/за извънб.ср-ва 
/разходи по проект „Подкрепа Успех“/ - 17 745,00 лв.

о §§52-01 Придобиване на компютри и хардуер - 177 201,00 лв.

о §§52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и съор./
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33 750,00 лв.



° §§54-00 Всичко капиталови разходи

ж

210 951,00 лв.

Към дата 30.06.2021 г. училището няма просрочени задължения.

Наличност по касовия отчет към 30.06.2021 г_____ •
Резерв/остатък в банка по бюджета на училището 

Резерв/остатък в каса
99 225,00 лв. 

2 940,00лв.

Дата: 06.07.2021г.

Изготвил
/  /Рамзие Гогова/

Директор
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