
 
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
СЕЛО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2020 година  на  ОУ”Свети 
Климент Охридски”, село Константиново 

 
 

І. УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА:    
 
207 289,00 лв., от които: 
 
1. Държавна дейност           184 024.00 лв.  
2. Спорт за всички                       153,00 лв.   
3.Ресурсно подпомагане             755,00 лв.   
4.Дофинансиране                      22 357,00 лв. 
 
ІI. УВЕЛИЧЕНИЕ НА   БЮДЖЕТ ЗА 2020ГОДИНА  
 
Утвърдения бюджет на училището е коригиран във връзка с промяна на натуралните 
показатели в информационната система на МОН , предоставени са средства за  закупуване на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от 1 до 7 клас , средства 
за покриване на транспортните разходи на педагогическия персонал, средства по 
НП”Оптимизация на вътрешната структура на персонала” и други целеви средства. 
  
Общо увеличение на бюджета на училището за 2020 година в периода 01.01.- 30.09.2020г.  
-  6 657 лв 
 
ІІI. РАЗХОДИ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.09.2020 г.  
 
Разходи за третото тримесечие  
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    40 510,00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   9 316,00 лв., 
от които: 

 за ДОО – 5 122,00лв. 
 за УПФ – 1 457,00 лв. 
 за здравни осигуровки – 2 052,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 685,00лв. 

 
 
3.Издръжка:                                                                                       8 342,00 лв 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 207,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на отоплителната 

инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 2 171,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали)  – 3 797,00лв. 
 текущи ремонти – 2 167,00лв. 

 



 
 
 
 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  01.07.2020г- 30.09.2020г.:    : 58  168 ,00лв.   
 
 
 
Разходи за деветмесечието  
    
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    109 557,00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   24 892,00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 13 610,00лв. 
 за УПФ – 3 829,00 лв. 
 за здравни осигуровки – 5 631,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 1 822,00лв. 

 
3.Издръжка:                                                                                       24 397,00 лв 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 6 133,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони , интернет, ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) –  10 344,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература, почистващи материали и безплатни учебници)– 5 753,00лв. 
 текущи ремонти – 2 167,00лв. 

 
 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 01.01.2020г- 30.09.2020г.:    : 158 846,00лв.     
 
ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА В КРАЯ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО  : 55 100, 00 лв. 
 
 
VІ. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА РАЗХОДИ  : 
  Текущите разходи за ток, вода , материали  
 
V. ПРОМЕНИ  ПО БЮДЖЕТА  : 
 
През третото   тримесечие на 2020 година са извършвани корекции на бюджета със средства за  
закупуване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците, средства за 
покриване на транспортните разходи на педагогическия персонал и други целеви средства.  
 
 
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОУ”Св.Кл.Охридски” 
село Константиново 


