
параграф

първоначален 

план

актуализиран 

план

отчет към 

31.03.2021 г. остатък изразходено за

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

служебни правоотношения 1390000 1390000 280551 1109449

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 1390000 1390000 280551 1109449

Брутни трудови възнаграждения за м.12.2020г., 

01.2021 г., 02.2021 г.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 72000 72000 8760 63240

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 8000 8000 881 7119

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 4452 45548

Изплатено СБКО за персонала по трудови 

правоотношения за м. 12.2020 г., 01.2021 г., 

02.2021 г. - 4342.04 лв. и представително облекло 

за 2021 г. - 110.00 лв.

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 6000 6000 1318 4682 Обезщетение по чл. 224 от КТ - 1318.40 лв.

02-09 други плащания и възнаграждения 8000 8000 2109 5891

Парично обезщетение на лица с временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 320000 320000 65311 254689

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 155000 155000 33864 121136

Осигурителни вноски за фондовете на 

Държавното обществено осигуряване за сметка 

на работодателя

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 60000 60000 10854 49146

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 65000 65000 13811 51189

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя
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05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 40000 40000 6782 33218

Осигурителни вноски за Допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за сметка 

на работодателя

10-00 Издръжка 427363 429129 49073 380056

10-11 храна 66637 66637 13043 53594

Изплатени суми за обедното хранене на 

учениците, включени в целодневната 

организация на уч. ден - 5851.20 лв. и за закуски 

на учениците от начална степен I-IV клас - 

7191.80 лв.

10-12 медикаменти 600 600 0 600

10-13 постелен инвентар и облекло 6600 6600 0 6600
10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 5000 5000 3032 1968 Платени аванси по договори за учебници

10-15 материали 80000 80000 17330 62670

Ремонтни материали поддръжка сграда - 554.95 

лв.; Ел. материали - 249.50 лв.; Почистващи и 

санитарни материали - 754.57 лв.; Консумативи и 

резервни части за хардуер - 606.00 лв.; Книги - 

81.00 лв.; Учебни помагала - 263.55 лв.; За 

занимания по интереси - 95.69 лв; Пречистватели 

за въздух 24 броя - 13172.00 лв.; Камери 3 броя - 

657.00 лв.; Канцеларски материали - 22.80 лв.; 

Други материали - 872.86 лв.

10-16 вода, горива и енергия 70000 70000 9253 60747

Вода - 489.00 лв.; Отопление - 6325.04 лв.; Ел. 

енергия - 2438.84 лв.

10-20 разходи за външни услуги 80000 83300 6415 76885

Телефони - 414.90 лв.; Охрана - 2807.30 лв.; 

Пощенски и куриерски услуги - 22.90 лв.; 

Транспорт на ученици - 702.00 лв.; Транспорт на 

пътуващи учители - 1090.70 лв.; Квалификация 

на персонала - 42.00 лв.; Поддръжка на софтуер - 

523.00 лв.; Други услуги - 812.80 лв.

10-30 текущ ремонт 70000 68466 0 68466

10-51 командировки в страната 2000 2000 0 2000

10-62 разходи за застраховки 2000 2000 0 2000
10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 44526 44526 0 44526
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 15000 15000 14982 18



19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 15000 15000 14982 18 Такса смет за 2021 г.

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 5456 6990 6990 0

52-01 Придобиване на компютри и хардуер 5456 6990 6990 0

Доплащане (50%) 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.; 2 броя 

лаптопи за учители по ПМС № 283/15.10.20 г. - 

2940.00 лв.

ОБЩО 2229819 2233119 425667 1807452


