
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

СЕЛО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечие на 2021 година   на   

ОУ ”Свети Климент Охридски”, село Константиново 
 
 

І. УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА: 
 
 244 647,00 лв., от които:   
 
1. Държавна дейност           204 001,00 лв.  
2. Спорт за всички                       285,00 лв.   
3.Ресурсно подпомагане             1262,00 лв.   
4.Дофинансиране                      39 099,00 лв. 
   
 
ІI. УВЕЛИЧЕНИЕ НА   БЮДЖЕТ ЗА 2021ГОДИНА  
 
Утвърдения бюджет на училището е коригиран във връзка с промяна на натуралните 
показатели в информационната система на МОН към 01.01.2021 г., 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 и др.  
 
Общо увеличение на бюджета на училището за 2021 година в периода 01.01.- 
30.09.2021г. – 7 451,00лв. , от които :  

 Държавна дейност - 4 005,00 лв  
 Трансфери по проекти "Подкрепа за успех" и "Равен достъп до образование в 

условия на кризи" – 3446,00лв. 
 
ІІ. ПРИХОДИ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 30.09.2021г.  
 
1.Субсидия от държавна дейност – 155 611.00 лв. 
2. Дофинансиране -  39 099.00 лв. 
3. Преходен остатък от 2020г. - 3937.00 лв. 
4. Трансфер по проект „Подкрепа за успех“ – 3446.00лв. 
 
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО  01.01.2021г- 30.09.2021г.: 202 093, 00лв. 
 
ІІ. РАЗХОДИ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 30.09.2021г.  
 
Първо тримесечие 01.01.2021г- 31.03.2021г.:    
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                                44 914.00 лв. 



2. Други възнаграждения и плащания на персонала                                   1 775,00 лв. 
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   8101.00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 4148.00 лв. 
 за УПФ – 1277.00 лв. 
 за здравни осигуровки – 1722.00 лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 954.00 лв. 

 
4.Издръжка:                                                                                       9697.00 лв.  
от които: 

 за вода, ток , гориво – 5544.00 лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 2926.00 лв.  
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали) – 1 227,00лв. 
 
5. Общински данъци и такси - 832.00 лв. 
 

 
  Общо разходи за периода 01.01.2021г- 31.03.2021г.:    : 65 319,00лв. 

 
 
Второ  тримесечие 01.04.2021г- 30.06.2021г.:    
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                     43 022.00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   9417.00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 4732.00 лв. 
 за УПФ – 1454.00 лв. 
 за здравни осигуровки – 2128.00 лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 1103.00 лв. 

 
4.Издръжка:                                                                                       4703.00 лв.  
от които: 

 за вода, ток , гориво – 301.00 лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 3292.00 лв.  
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали) – 1 110,00лв. 
 
 
  Общо разходи за периода 01.04.2021г- 30.06.2021г.:    : 57 142,00лв. 
 
 
 
 
 



Трето  тримесечие 01.07.2021г- 30.09.2021г.:    
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                                42 415.00 лв. 
2. Други възнаграждения и плащания на персонала                                   1 880,00 лв. 
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   9 549.00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 4918.00 лв. 
 за УПФ – 1473.00 лв. 
 за здравни осигуровки – 2088.00 лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 1070.00 лв. 

 
4.Издръжка:                                                                                       9076.00 лв.  
от които: 

 за вода, ток , гориво – 337.00 лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 3226.00 лв.  
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали) – 3063,00лв. 
 Разходи по проект „Подкрепа за успех“ – 2450,00лв. 

 
 

  Общо разходи за периода 01.07.2021г- 30.09.2021г.:    : 62 920,00лв. 
 

 
 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 01.01.2021г- 30.09.2021г.:    : 185 381,00лв. 
 
ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА В КРАЯ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО КЪМ 30.09.2021г. : 66 
717, 00 лв. -  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 73,5% 
 
 
ІІІ. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА РАЗХОДИ  : 
Освен  текущите разходи за ток, вода , материали, интернет, телефони , училището 
няма поети ангажименти  и задължения за разходи.  
 
 
 
 
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОУ”Св.Кл.Охридски” 
село Константиново 
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