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Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 2 321 135 лв. 

/56%/. Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 8 110 лв. Платеният 

корпоративен данък за 2019 година е в размер на 321 лв. /§3702/. Постъпили са дарения в 

размер на 629 лв. /§4501/. От МОН по национална програма е получен трансфер /§6101/ за

Салдото по банковата сметка на училището към 30.06.2020 година е в размер на 949 814 

лв.

Разходите в размер на 1 420 282 лв. са както следва:

1 232 844 лв. за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/, в 

т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 1 213 792 лв. и по дейност 338 

/ресурсно подпомагане/ - 19 052 лв.;

1 921 лв. -  изплатени възнаграждения по граждански договор /§0202/ по дейност 

322 /общообразователни училища/;

6 164 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/;

78 858 лв. -  изплатени средства за СБКО и представително облекло на персонала 

/§0205/ по дейност 322 /общообразователни училища/;

5 210 лв. -  изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 5 128 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ 

- 82 лв.;

8 044 лв. -  безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/;
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/-275/ лв. -  разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/;

380 лв. -  разходи за учебни материали /§1014/ по дйност 322 /общообразователни 

училища/ - 572 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието / - /- 192 

лв./;

- 21 066 лв. -  хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322 

/общообразователни училища/;

7 152 лв. -  ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/;

- 32 444 лв. -  разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 31 416 лв. и по дейност 389 /други 

дейности по образованието/ за транспорт на педагогически специалисти -  1 034 

лв.;

10 лв. -  разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 322

/общообразователни училища/;

1 547 лв. -  разходи за командировки в чужбина /§1052/ по дейност 322 

/общообразователни училища/;

1 932 лв. -  разходи за придобиване на ДМА /§5201/ по дейност 322

/общообразователни училища/;

- 22 885 лв. -  разходи за стипендии /§4000/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/;

100 лв. -  разходи за членски внос /§4500/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/.

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 5 463 лв., както следва:

177 лв. -  за материали;

1 828 лв. -  за предоставени външни услуги;

1 822 лв. -  за командировки в чужбина;

- 48 лв. - за застраховки;

1 588 лв. -  за трансфери за домакинства /издръжка ученици/.

Към 30.06.2020 година салдото на валутната сметка е 28 302 лв.



По проект „Образование за утрешния ден“ е получен трансфер от МОН /§6301/ в размер 

на 2 398 лв. Отчетени са разходи в размер на 5 028 лв. за възнаграждения и осигурителни 

вноски за сметка на работодателя и материали.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ е получен трансфер в размер 

на 7 200 лв. и е възстановен заема от бюджета през 2019 година.
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