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01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 1150000 1150000 778602 371398

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 1150000 1150000 778602 371398

Брутни трудови възнаграждения за м.12.2019г., 

01.2020г., 02.2020г., 03.2020г., 04.2020г., 

05.2020г., 06.2020г., 07.2020г., 08.2020г.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 92000 102586 56250 46336

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 8000 8000 4001 3999

Брутни възнаграждения за лица, наети по 

граждански договори

02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 

характер на възнаграждение 50000 50000 37706 12294

Изплатено СБКО за персонала по трудови 

правоотношения за м. 12.2019 г., 01.2020 г., 

02.2020 г., 03.2020г., 04.2020г., 05.2020г., 

06.2020г., 07.2020г., 08.2020 г. - 8707.57 лв. и 

представително облекло за 2020 г. - 28999 лв.

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 26000 36586 12186 24400 Обезщетения по чл. 222 и чл. 224 от КТ

02-09 други плащания и възнаграждения 8000 8000 2357 5643

Парично обезщетение на лица с временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 260000 260000 174569 85431

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 130000 130000 91534 38466

Осигурителни вноски за фондовете на 

Държавното обществено осигуряване за сметка 

на работодателя

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 45000 45000 29013 15987

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя
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05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 55000 55000 36309 18691

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 30000 30000 17713 12287

Осигурителни вноски за Допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за сметка 

на работодателя

10-00 Издръжка 359709 404278 121757 282521

10-11 храна 67109 67109 17147 49962

Изплатени суми за обедното хранене на 

учениците, включени в целодневната 

организация на уч. ден - 8600 лв. и за закуски на 

учениците от начална степен I-IV клас - 8547.46 

лв.

10-12 медикаменти 600 600 287 313 Разходи за медикаменти

10-13 постелен инвентар и облекло 5000 5000 1320 3680

Разходи за работно облекло на непедагогическия 

персонал

10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 3000 47433 45873 1560 Разходи за учебници и учебни помагала

10-15 материали 70000 71638 20133 51505

Ремонтни материали поддръжка сграда - 2320.51 

лв.; Канцеларски материали - 1157.40 лв.; Ел. 

материали - 254.91лв.; Почистващи и санитарни 

материали - 5864.04 лв.; Консумативи и резервни 

части за хардуер - 1795.90 лв.; Книги - 225.93 

лв.; Задължителна училищна документация - 

521.10 лв.; За занимания по интереси - 144.02 лв; 

Микрофони - 1400.00 лв.; Мобилна стойка за 

мултимедиен екран - 690.00 лв.; Метална ограда - 

1300.00 лв.; Таблети 2 бр. - 960.00 лв.; Подмяна 2 

бр. врати - 1150.00 лв.; Сушилни за ръце - 898.13 

лв.; Други материали - 1450.64 лв.

10-16 вода, горива и енергия 70000 70000 8309 61691

Вода - 851.14 лв.; Отопление - 3572.24 лв.; Ел. 

енергия - 3885.66 лв.
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10-20 разходи за външни услуги 70000 70640 25151 45489

Телефони - 1141.20 лв.; Охрана - 9958.02 лв.; 

Пощенски и куриерски услуги - 45.92 лв.; 

Транспорт на ученици - 1390.94 лв.; Транспорт 

на пътуващи учители - 1561.00 лв.; 

Квалификация на персонала - 6660.00 лв.; Пест 

контрол услуги - 369.00 лв.; Поддръжка на 

софтуер - 450.00 лв.;  Занимания по интереси - 

1300.00 лв.; Абонамент за ел. дневник - 1799.40 

лв.; Други услуги - 475.05 лв.

10-30 текущ ремонт 52023 49881 2932 46949

Разходи за ремонт на ограда, разделяща 

училището от обувна фабрика

10-51 командировки в страната 2000 2000 40 1960 Разход за командировка

10-62 разходи за застраховки 2000 2000 565 1435 Разход за имуществена застраховка сграда

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 17977 17977 0 17977
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 20000 20000 14982 5018
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 20000 20000 14982 5018 Такса смет за 2020 г.

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 2142 2142 0

52-01 Придобиване на компютри и хардуер 0 2142 2142 0 3D принтер, лаптоп Acer

ОБЩО 1881709 1939006 1148302 790704


