
ДОКЛАД 

за изпълнението на бюджета на 2 СУ 

към 30.09.2021 г. 

 

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 3 618 164 лв. 

/76,52% от бюджета/ и за местна дейност – 1 838 лв. /100% от бюджета/. Постъпилите 

средства от педагогически услуги /§2404/ са 9 745 лв. Платеният корпоративен данък за 

2020 година е в размер на 103 лв. /§3702/. Постъпили са други приходи в размер на 1 104 

лв. /§3619/. 

От МОН е получен трансфер в размер на 1 000 лв. /§6301/, а от МОСВ – 2 425 лв. /§6401/. 

 

Салдото по банковата сметка на училището към 30.09.2021 година е в размер на 813 860 

лв.  

 

Разходите в размер на 2 832 035 лв. са както следва: 

- 2 267 001 лв. за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/, в 

т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 2 233 311 лв., по дейност 117 

/служби по изборите/ - 2 066 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 31 624 

лв.; 

- 4 293 лв. – изплатени извънтрудови възнаграждения – граждански договори /§0202/ 

по дейност 322 /общообразователни училища/; 

- 88 939 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на персонала 

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

- 44 429 лв. - изплатени  обещетения на персонала /§0208/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 10 113 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 

/общообразователни училища/ - 9 973 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ 

- 140 лв.; 

- 38 221 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 590 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 437 /лекарски кабинети/; 



- 58 493 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дйност 322 

/общообразователни училища/ - 8 203 лв. и по дейност 389 /други дейности по 

образованието/ - 50 290 лв.; 

- 50 665 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 42 404 лв., по дейност 713 /спорт за 

всички/ - 7 460 лв. и по дейност 437 /лекарски кабинети/ - 801 лв.; 

-    /-833 лв./ - разходи за вода, горива и енергия по дейност 117 /служби по изборите/ 

- 941 лв. и по дейност 322 /общообразователни училища/ - /-1 774 лв./; 

- 175 233 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по 

дейност 322 /общообразователни училища/ - 170 960 лв. и по дейност 389 /други 

дейности по образованието/ - 4 273 лв.; 

- 17 856 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 87 лв. – разходи за командировки /§1051/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 56 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

- 5 285 лв. – разходи за санкции /§1092/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/; 

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

училища/; 

- 15 617 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5201+§5203/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 1 020 лв. – разходи за придобиване на ДнеМА /§5301/ по дейност 322 

/общообразователни училища/; 

- 54 870 лв. – разходи за стипендии /§4000/ по дейност 322 /общообразователни 

училища/ - 54 600 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 270 лв. 

 

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 59,69%, в това число за заплати и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя – 59,8% , за издръжка – 32.3% и за 

стипендии - 100%. 

 



Към 30.09.2021 година не са налични просрочени задължения в 2 СУ. 

 

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 

30.09.2021 година са в размер на 7 943 лв. 

 

По проект „Равен достъп до образование в условията на криза“ е постъпил трансфер от 

МОН /§6301/ в размер на 1 573 лв., но разход не е отчитан. 

 

По проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ е постъпил трансфер от МОН /§6301/ 

в размер на 3 195 лв., но разход не е отчитан. 

 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 41 694 лв., както следва: 

- 18 376 лв. – за предоставени външни услуги; 

- 19 828 лв. – за командировки в чужбина; 

- 135 лв. – за застраховки; 

- 3 355 лв. – за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

Към 30.09.2021 година салдото на валутната сметка е 18 687 лв.  

 

 

 

 

                                                                              ДИРЕКТОР: Лилия Торньова 

 

                                                                                                      


