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31.12.2020 г. остатък изразходено за

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

служебни правоотношения 1150000 1155828 1133351 22477

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 1150000 1155828 1133351 22477

Брутни трудови възнаграждения за м.12.2019г., 

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

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

09.2020г., 10.2020г. и 11.2020 г.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 92000 102586 84719 17867

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 8000 8000 5879 2121

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 41798 8202

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., 09.2020 г., 

10.2020 г. и 11.2020 г. - 12799.42 лв. и 

представително облекло за 2020 г. - 28999 лв.

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 26000 36586 32832 3754

Обезщетения по чл. 222 - 25972.98 лв. и чл. 224 - 

6858.65 лв. от КТ

02-09 други плащания и възнаграждения 8000 8000 4210 3790

Парично обезщетение на лица с временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя
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05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 260000 266355 259720 6635

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 130000 136217 135767 450

Осигурителни вноски за фондовете на 

Държавното обществено осигуряване за сметка 

на работодателя

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 45000 45065 43190 1875

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 55000 55073 54342 731

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 30000 30000 26421 3579

Осигурителни вноски за Допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за сметка 

на работодателя
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10-00 Издръжка 359709 412700 210066 202634

10-11 храна 67109 67109 32984 34125

Изплатени суми за обедното хранене на 

учениците, включени в целодневната 

организация на уч. ден - 16071.20 лв. и за 

закуски на учениците от начална степен I-IV клас 

- 16913.16 лв.

10-12 медикаменти 600 600 482 118 Разходи за медикаменти

10-13 постелен инвентар и облекло 5000 6000 5940 60

Разходи за работно облекло на непедагогическия 

персонал

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

библиотеките 3000 47433 45928 1505 Разходи за учебници и учебни помагала

10-15 материали 70000 80451 52788 27663

Ремонтни материали поддръжка сграда - 4977.65 

лв.; Канцеларски материали - 4645.92 лв.; Ел. 

материали - 1020.43 лв.; Почистващи и 

санитарни материали - 8742.30 лв.; Консумативи 

и резервни части за хардуер - 3239.49 лв.; Книги - 

225.93 лв.; Задължителна училищна 

документация - 521.10 лв.; Учебни помагала - 

379.40 лв.; За занимания по интереси - 421.41 лв; 

Микрофони - 1400.00 лв.; Мобилна стойка за 

мултимедиен екран - 690.00 лв.; Метална ограда - 

1300.00 лв.; Мултимедиен проектор - 489.00 лв.; 

Пречиствател за въздух - 1199.21 лв.;Таблети 2 

бр. - 960.00 лв.; Подмяна 2 бр. врати - 1150.00 

лв.; Сушилни за ръце - 898.13 лв.; Ученически 

столове - 600.00 лв.; Комплект маси и столове 

ученически за 4 бр. класни стаи - 12860.00 лв.; 

Материали по НП БДП - 2444.80 лв.; Спортни 

пособия - 1638.00 лв.; Други материали - 2985.36 

лв.

10-16 вода, горива и енергия 70000 55822 17323 38499

Вода - 1559.31 лв.; Отопление - 10823.66 лв.; Ел. 

енергия - 4939.61 лв.
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10-20 разходи за външни услуги 70000 75927 43585 32342

Телефони и интернет- 4925.21 лв.; Охрана - 

14749.36 лв.; Пощенски и куриерски услуги - 

62.12 лв.; Транспорт на ученици - 2308.94 лв.; 

Транспорт на пътуващи учители - 2572.77 лв.; 

Квалификация на персонала - 6932.00 лв.; Пест 

контрол услуги - 852.00 лв.; Поддръжка на 

софтуер - 1050.00 лв.;  Занимания по интереси - 

1300.00 лв.; Абонамент за ел. дневник - 1799.40 

лв.; Абонаменти за уча.се - 2134.86 лв.; По 

договор със СТМ - 432.00 лв.; Годишно аб. 

обслужване ПИС за 2020 и 2021 г. - 1440.00 лв.; 

Годишно сервизно обслужване пожарогасители и 

ВПК - 339.60 лв.; Контролно измерване по 

охрана на труда - 300.00 лв.; Други услуги - 

2386.53 лв.

10-30 текущ ремонт 52023 57381 10431 46950

Разходи за ремонт на ограда, разделяща 

училището от обувна фабрика - 2932 лв. и 7499 

лв. разходи за ремонт на санитарни помещения

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
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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 18826 13370 5456

52-01 Придобиване на компютри и хардуер 0 11648 6192 5456

3D принтер 1306.80 лв., лаптоп Acer - 835.00 лв., 

авансово плащане за лаптопи за ученици, съгл. 

Постановление № 283/15.10.2020 г. на МС за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери 

за 2020 г. за закупуване на преносими компютри 

за нуждите на училищата - 4050.00 лв.

52-05 Придобиване на стопански инвентар 0 7178 7178 0 Ел. звънец

ОБЩО 1881709 1976295 1716208 254631


