
 
 
 

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

 
ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнението на делегирания бюджет за 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. 
 В периода 01.10.- 31.12.2020г. утвърдения бюджет на училището е увеличен от държавна 
дейност и от дофинансиране от община Варна с  общо   44 011  лв. 
 
Общото увеличение на утвърдения  бюджет за 2020година е 50 668 лв. 
 
 
ОБЩ БЮДЖЕТ за 2020г. с увеличението  : 257 957,00 лв. 
 
 
ІІI. РАЗХОДИ  ЗА ПЕРИОДА  
 
Разходи за четвъртото  тримесечие  
 
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    38 025,00 лв. 
2. Други възнаграждения и плащания на персонала 
     /обезщетения , СБКО/                                                                  36 367,00 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                11 131,00 лв., 
от които: 

 за ДОО – 5 647,00лв. 
 за УПФ – 1 682,00 лв. 



 
 

 за здравни осигуровки – 2 492,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 1310,00лв. 

 
4.Издръжка:                                                                                       7817,00 лв 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 349,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони , интернет, ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) –  5 096,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература, почистващи материали и безплатни учебници)– 2 372,00лв. 
   5. Придобиване на ДМА – закупуване на 2 лаптопа – 1834,00лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  01.10.2020г- 31.12.2020г.:    : 95 174 
,00лв.   

 
 
Разходи за 2020г. 
    
1. Заплати и възнаграждения на персонала                                    147 582,00 лв. 
2. Други възнаграждения и плащания на персонала                          
        /обезщетения , СБКО/                                                                 36 367,00 лв. 
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател                   36 023,00 лв., 
 от които: 

 за ДОО – 19 257,00лв. 
 за УПФ – 5 511,00 лв. 
 за здравни осигуровки – 8 123,00лв. 
 за допълнителни задълж. осигуровка – 3 132,00лв. 

 
4.Издръжка:                                                                                       32 214,00 лв. 
от които: 

 за вода, ток , гориво – 6 482,00лв. 
 за външни услуги (транспортни разходи, такса телефони , интернет, ремонти на 

отоплителната инсталация, зареждане пожарогасители и др.) –  15 440,00 лв. 
 останали разходи за издръжка (канцеларски консумативи , материали , учебна 

литература, почистващи материали и безплатни учебници)– 8 125,00лв. 
 Текущ ремонт – 2 167,00лв. 

5. Придобиване на ДМА – закупуване на 2 лаптопа – 1834,00лв 
 
 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА  2020 г. 01.01.2020г- 31.12.2020г.:    : 254 020,00лв. , от които : 223  
663 лв.  от държавна дейност и  30  357,00лв. от дофинасиране от община Варна. 
 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  В КРАЯ НА 2020г.  : 3 937, 00 лв. 
 
 
 



 
 
VІ. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА РАЗХОДИ  : 
  Текущите разходи за ток, вода , материали  
 
 
V. ПРОМЕНИ  ПО БЮДЖЕТА  : 
 
През  финансовата 2020 година са извършвани корекции на бюджета 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” за изплащане на обезщетения на 
пенсионирани учители и дофинансиране от община Варна за маломерни и слети паралелки.  
 
 
 
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОУ”Св.Кл.Охридски” 
село Константиново 


