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І.Корекции към 31.12.2021 година

Средства за транспортни разходи на педагогически персонал – 255 лева

Средства за ограничаване разпространението на Covid – 19 – 7 539 лева

Средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда 

на директорите – 1 580 лева

Средства по Национална програма „Без свободен час“ – 3 474 лева

Средства по Национална програма „ИКТ в училище“ – 1 260 лева

Средства по Национална програма „Оптимизиране вътрешната структура на 

персонала“ – 9 731 лева

Средства по Национална програма „Профилактика и рехабилитация на 

педагогическите специалисти – 120 лева

Средства за ученици в самостоятелна форма на обучение – 1 466 лева

Средства от резерв по формула на неспециализирани училища – 11 572 лева

Средства от резерв по формула на професионални училища – 23 201 лева

Увеличение по формула за неспециализирани училища – 3 096 лева
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ІІ.Отчет / разход / на касовото изпълнение бюджета към 31.12.2021г. по параграфи

§§ 01-00 Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения  

Годишен план – 1 076 846 лв. ; отчет – 1 028 757 лв. , в това число:

 Фонд работна заплата – 923 423 лева

 Допълнително трудово възнаграждение  24 май - 14 548 лева

 Допълнително трудово възнаграждение  за началото на 

учебната година – 13 588 лева

 Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда 

– 39 963 лева

 Допълнително трудово възнаграждение  за Коледа – 13 906 лева

 Допълнително трудово възнаграждение  еднократно в края на годината 

- 23 329 лева



Отчет за касовото изпълнение на бюджета  и средства от европейския 

съюз  към 31.12.2021г.

Средно училище “Васил Левски”, гр.Бяла Слатина

§§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 

Годишен план – 85 000 лв.; отчет – 74 512 лв., в това число:

§§ 02-02 възнаграждения и плащания за персонал по извън трудови 
правоотношения 

Годишен план – 5 000 лв. ; отчет – 3 673 лв. 
§§ 02-05 изплатени суми от сбко с характер на възнаграждения 
Годишен план – 55 000 лв.; отчет – 54 129 лв. 
§§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения.
Годишен план – 20 000 лв.; отчет – 13 000 лв.
§§ 02-09 други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на 

работодателя/ 
Годишен план – 5 000 лв.; отчет – 3 711 лв.
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§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 

Годишен план - 245 573 лв.; отчет – 236 327 лв., в това число:

§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за ДОО 

Годишен план – 124 068 лв.; отчет – 121 015 лв.

§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за УЧПФ 

Годишен план – 38 805 лв.; отчет – 38 445 лв.

§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя 

Годишен план – 54 700 лв.; отчет – 50 193 лв.

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя 

Годишен план – 28 000 лв.; отчет – 26 673 лв.
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§§ 10-00 Разходи за веществена издръжка 

Годишен план – 179 943 лв.; отчет – 147 994 лв., в  това число:

§§ 10-11 Разходи за храна / столово хранене и подпомагане храненето на 
учениците от І до ІV клас/

Годишен план – 23 000 лв.; отчет – 22 321 лв.

 закуски на учениците от І до ІV клас - 7 330 лв. 

 обяд – 13 431 лв.

 храна за мероприятия – 1 560 лв.

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

Годишен план – 7 150 лв.; отчет – 5 400 лв.

§§ 10-14 Разходи за учебни и научноизследователски разходи и книги за 
библиотеки

Годишен план – 26 908 лв.; отчет – 16 469 лв.
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§§ 10-15 Разходи за материали 

Годишен план – 30  865 лв.; отчет – 30 325 лв.в това число:

 почистващи материали – 6 526 лв.; 

 канцеларски материали – 3 560 лв.;

 материали за мероприятия – 394 лв.; 

 таблети – 1 499 лв.;

 костюми сценични – 292 лв.;

 зареждане на тонер и обслужване копирни машини – 3 998 лв.;

 празнична заря патронен празник – 550 лв.;

 Цветя за мероприятия – 507 лв.;

 Мултифункционално устройство – 824 лв.;

 Резервни части и материали за поддръжка на училището – 1 154 лв.;

 Материали по Национална програма STEM – 6 173 лв.;

 Информационни табели – 785 лв.;

 Строителни материали – 1 847 лв.;

 Спортни материали – 2 216 лв.

§§ 10-16 Разходи за вода, гориво за отопление и ел.енергия 

Годишен план – 35 509 лв.; отчет  – 28 727 лв.

 вода – 2 373 лв.

 ел.енергия – 4 378 лв.; 

 гориво за отопление – 21 933 лв.;

 Бензин за косачка – 43 лв.
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§§ 10-20 Разходи за външни услуги 

Годишен план – 39 311 лв.; отчет – 36 703 лв.

 транспортни разходи на пътуващи учители – 198 лв.

 пощенски и куриерски услуги – 551 лв.; 

 стационарен и служебни телефони – 697  лв.; 

 интернет – 1 729 лв.;

 актуализация на програмни продукти ,абонаменти и поддръжка – 6 534 лв.;

 обслужване на копирни машини – 1 219 лв.; 

 охрана   – 21 748 лв.; 

 дезинсекция – 528 лв.; 

 Обучение – 210 лв.;

 Възстановен разход обучение - /- 1 400 лв./

 СОД и противопожарна инсталация – 1 986 лв.;

 Актуализация електронни подписи – 10 лв.;

 Презареждане пожарогасители – 391 лв.;

 Разработване СФУК – 350 лв.;

 Трудова медицина – 877 лв.;

 Микробиологични изследвания – 75 лв.;

 Монтаж на климатични системи – 1 000 лв.
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§§ 10-30 Текущ ремонт 

Годишен план – 10 000 лв.; отчет – 2 139 лв./ремонт принтер и врата и 
изготвяне проект грамоотводи/

§§ 10-51 Разходи за командировки в страната 

Годишен план – 2 000 лв.; отчет – 742 лв.

§§ 10-62 Разходи за застраховки 

Годишен план – 5 200 лв.; отчет – 5 169 лв.

§§ 19-00 Платени данъци, мита, такси

Годишен план – 10 870 лв.; отчет – 10 856 лв. в това число:

§§ 19-01 Платени държавни данъци, мита и такси 

Годишен план – 50 лв.; отчет – 36 лв. – заверка седмично разписание

§§ 19-81 Платени общински данъци, мита и такси

Годишен план – 10 820 лв.; отчет – 10 820 лв. – такса битов отпадък



§§ 40-00 Разходи за стипендии 

Годишен план – 23 155 .; отчет – 21 322 лв.

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер

Годишен план – 28 769 лв.; отчет – 28 769 лв. В това число:

Стереоскопичен дисплей – 15 173 лева

Интерактивен дисплей с OPS компютърен модул – 5 898 лева

Интерактивена маса – 7 698 лева

§§ 52-03 Придобиване на оборудване,машини и съоръжения

Годишен план – 5 600 лв.; отчет – 5 600 лв.

Климатични системи – 4 броя – 5 600 лв.

§§ 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти

Годишен план – 1 013 лв.; отчет – 1 013  лв.

Обазователен софтуер за интерактивен дисплей – 1 013 лв.
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ІІІ.Отчет / разход / на касовото изпълнение на средствата от европейския 

съюз  към 31.12.2021г.  - 16 642 лв. в това число по параграфи

Преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“ – 15 292 лева

Получени средства по проект „Подкрепа за успех“ – 8 142 лева

§§ 01-00 Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения  

§§ 01-01 ФРЗ / фонд работна заплата/ на персонал, зает по трудови 

правоотношения  - отчет – 12 199 лв.

§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за ДОО 

отчет – 1 363 лв.

§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за УЧПФ

отчет – 505 лв.

§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя  - отчет – 594 лв.

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодателя - отчет – 346 лв.
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§§ 10-14 Разходи за учебни и научноизследователски разходи 
и книги за библиотеки – 81 лв.

§§ 10-15 Разходи за материали – 566 лв.
§§ 10-20 Разходи за външни услуги  - 988 лв. 

Получени средства по проект „Равен достъп “ – 988 лева

ГОДИШЕН ПЛАН БЮДЖЕТ ОБЩО: 1 656 770 лева
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА ОБЩО: 1 555 

151 лева

Преходен остатък - 113 406 лева в това число:
Проект «Подкрепа за успех»  - 11 788 лева
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Подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас
Средства от занимания по интереси – 2 418 лева
Средства за транспорт на педагогически персонал – 813 лева
Средства по Национални програми за развитие на образованието –

22 162 лева
Средства за ресурсно подпомагане – 4 950 лева
Средства за противоепидемични мерки – 7 539 лева
Средства с източник стандарт за веществена издръжка – 61 540 лева.

Забележка: Към 30.12.2021 г. Училището няма просрочени и не 

разплатени задължения .

Изготвил: Директор:

Ст.Симеонова-счетоводител Таня Ячковска


