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

 
ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнението на делегирания бюджет за първото шестмесечие 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 към 01.01.2020 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.  
Общо увеличение на бюджета на училището за 2020 година в периода 01.01.- 
30.06.2020г.  -  5 053 лв 
 
ІІI. РАЗХОДИ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.06.2020г.  
 
Първо тримесечие 01.01.2020г- 31.03.2020г.:    
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    28 233 ,00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   6 224,00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 3 367,00лв. 
 за УПФ – 937,00 лв. 
 за здравни осигуровки – 1 461,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 459,00лв. 

 
3.Издръжка:                                                                                       11 982,00 лв 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 5 662,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 4 559,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали) – 1 761,00лв. 
 

 
Общо разходи за периода   01.01.2020г- 31.03.2020г.:    : 46 439,00лв. 
 

 



 
 
 
 
Второ тримесечие 01.04.2020г- 30.06.2020.:    
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    40 814 ,00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   9 352,00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 5 121,00лв. 
 за УПФ – 1 435,00 лв. 
 за здравни осигуровки – 2 118,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 678,00лв. 

 
3.Издръжка:                                                                                       4 073,00 лв 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 264,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони ,ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) – 3614,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература и почистващи материали) – 195,00лв. 
 
Общо разходи за периода 01.04.2020г- 30.06.2020г.:    : 54 239 ,00лв. 

 
 
 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО 01.01.2020г- 30.06.2020г.:    : 100 678,00лв. 
 
ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА В КРАЯ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО КЪМ 30.06.2020г. : 
111 664, 00 лв. 
 
 
VІ. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА РАЗХОДИ  : 
Освен  текущите разходи за ток, вода ,телефон, интернет и  материали , училището има 
подписани договори за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 
ползване от учениците от 1  до 7 клас. 
 
V. ПРОМЕНИ  ПО БЮДЖЕТА  : 
През второто  тримесечие на 2020 година са извършвани корекции на бюджета във 
връзка с промяна на натуралните показатели в информационната система на МОН към 
01.01.2020 г. и  осигуряване на целеви средства за закупуване на учебници и учебни 
помагала, транспорни разходи на педагогическия персонал . 
 
 
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОУ”Св.Кл.Охридски” 
село Константиново 


