
параграф

първоначален 

план

актуализиран 

план

отчет към 

30.09.2021 г. остатък изразходено за

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

служебни правоотношения 1390000 1385756 900507 485249

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 1390000 1385756 900507 485249

Брутни трудови възнаграждения за м.12.2020г., 

01.2021 г., 02.2021 г., 03.2021 г., 04.2021 г., 

05.2021 г., 06.2021 г., 07.2021 г., 08.2021 г.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 72000 92238 54953 37285

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 8000 8000 3888 4112

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 36692 13308

Изплатено СБКО за персонала по трудови 

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

02.2021 г., 03.2021 г., 04.2021 г., 05.2021 г., 

06.2021 г., 07.2021 г., 08.2021 г. - 10995.03 лв. и 

представително облекло за 2021 г. - 25697.00 лв.

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 6000 26238 8444 17794 Обезщетения по чл. 222 и чл. 224 от КТ 

02-09 други плащания и възнаграждения 8000 8000 5929 2071

Парично обезщетение на лица с временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 320000 320000 202996 117004

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 155000 155000 105277 49723

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 33557 26443

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя
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05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 65000 65000 43207 21793

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 40000 40000 20955 19045

Осигурителни вноски за Допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за сметка 

на работодателя

10-00 Издръжка 427363 478951 165643 313308

10-11 храна 66637 66637 27273 39364

Изплатени суми за обедното хранене на 

учениците, включени в целодневната 

организация на уч. ден - 11287.20 лв. и за 

закуски на учениците от начална степен I-IV клас 

- 15985.90 лв.

10-12 медикаменти 600 600 555 45 Медикаменти

10-13 постелен инвентар и облекло 6600 6600 1200 5400 Работно облекло на непедагогическия персонал

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

библиотеките 5000 38812 34576 4236 Разходи за учебници и учебни помагала

10-15 материали 80000 82710 34764 47946

Ремонтни материали поддръжка сграда - 2128.24 

лв.; Ел. материали - 674.54 лв.; Почистващи и 

санитарни материали - 4780.48 лв.; Консумативи 

и резервни части за хардуер - 1206.60 лв.; Книги - 

81.00 лв.; Учебни помагала - 263.55 лв.; 

Задължителна училищна документация - 161.45 

лв.; За занимания по интереси - 95.69 лв; 

Пречистватели за въздух 24 броя - 13172.00 лв.; 

Камери - 3085.80 лв.; Мобилна стойка за 

интерактивен дисплей - 2 бр. - 1380.00 лв.; 

Канцеларски материали - 2263.14 лв.; Мебели и 

инвентар - 553.59 лв.; Спортни принадлежности - 

2710.00 лв.; Други материали - 2208.23 лв.

10-16 вода, горива и енергия 70000 70000 13849 56151

Вода - 1154.07 лв.; Отопление - 8158.47 лв.; Ел. 

енергия - 4536.38 лв.



10-20 разходи за външни услуги 80000 96600 43716 52884

Телефони - 1237.83 лв.; Охрана - 10829.10 лв.; 

Пощенски и куриерски услуги - 60.35 лв.; 

Транспорт на ученици - 1746.00 лв.; Транспорт 

на пътуващи учители - 2405.53 лв.; 

Квалификация на персонала - 302.00 лв.; 

Поддръжка на софтуер - 877.00 лв.; Пест контрол 

услуги - 108.00 лв; Разход по НП "Отново 

заедно" - 19000.00 лв; Други услуги - 7150.15 лв.

10-30 текущ ремонт 70000 68466 9088 59378

10-51 командировки в страната 2000 2000 72 1928 Разходи за командировка

10-62 разходи за застраховки 2000 2000 550 1450 Разход за имуществена застраховка сграда

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 2298935 1346071 952864


