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ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 

2015 Г. 

 
                  СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити. Като такъв има утвърден план на бюджета приходи и разходи за 2015 г. в 
размер на 1 011 696.00 лева. Плана на прихода  е образуван от преходен остатък за 

учебни и научно изследователски разходи в размер на 27 806.00 лева, утвърден 
размер по формула за 2015 г. в размер на 983 890.00 лева.                

І. Приходна част. 
               1. Получихме общо за първото шестмесечие на 2015 г. по § 31-11 субсидия в 

размер на 544 861.00 лева, в т.ч.  за път учители в размер на 3091.00 лева.     
               2. По проект от МОМН - „Включващо обучение” сме получили в размер на 

15 744.00 лева.  
             3. По програма „Еразъм“ сме получили в размер на 11422.05 лева.             

             4. Целеви приходи за превоз на ученици в размер на 33 002.00 лева. 
             5. По проект от МОМН - „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” 

сме получили в размер на 24 746.00 лева. 
              Общо получени  допълнителни  приходи по програми и проекти в размер на 

51 912.05 лева, което е 5,28 % спрямо бюджетните средства за първото шестмесечие 
на 2015 г.   

ІІ. Разходна част: 
              1. По § 01-00 заплати на персонал по   трудови и служебни 

правоотношения от бюджетни средства са изразходени  330 417.00 лв., от които по 
§§ 01-01 заплати по трудови правоотношения 330 417.00 лева.   Размера на средствата 

за работна заплата  от бюджетни средства представлява 60,64 % от размера на 
получената  субсидия за първото шестмесечие на  2015 година. 

                2. По § 02-00 други възнаграждения и плащания от бюджетни средства са 
изразходени в размер на  42 460.00 лева., от които по §§ 02-02 за персонал по извън 
трудови правоотношения / за персонал извън щатното разписание, заместващ 

отсъстващите учители/ в размер на 4 440.00 лева; по §§ 02-05 изплатени суми  за път 
учители – 3047.00 лева,  представително облекло на педагогическия персонал в 

размер на 20 160.00 лева и за СБКО в размер на 5 017.00 лева; по §§ 02-08 
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения в размер на 9796.00 лева. 

Средствата са изплатени като обезщетение на пенсионирали се работници от 
персонала.  Размера на средствата за други възнаграждения и плащания  от бюджетни 

средства представлява  7,79 % от размера на получената субсидия за първото 
шестмесечие на 2015 г.  
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                  3. По § 05-00 общо осигурителни вноски от бюджетни средства са 
изразходени  72 257.00 лева, от които по §§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 

36547.00 лева; по §§ 05-52 учителски пенсионен фонд 11688.00 лева; по §§ 05-60 
здравно-осигурителни вноски 16681.00 лева; по §§ 05-80 вноски за допълнително 

задължително осигуряване 7341.00 лева. Общо изразходените средства за 
осигурителни вноски от бюджетни средства за първото шестмесечие на 2015 г. е в 

размер на 13,26 % от размера на получената субсидия. 
                  4. По § 10-00 издръжка от бюджетни средства са изразходени  101 282.00 
лева, от които по §§ 10-11 храна на ученици  - безплатна закуска на ученици от първи 

до четвърти клас  и поевтиняване на обяд на ученици на целодневно обучение от 
първи до седми клас в размер на 9011.00 лева; по §§ 10-12 – медикаменти са 

изразходени средства в размер на 357.00 лева; по §§ 10-13 – постелен инвентар и 
облекло , са изразходени средства в размер на 5580.00 лева. Средствата са 

изразходени за работно облекло на непедагогическия персонал ; по §§ 10-14 учебни и 
научно изследователски разходи  13885.00 лева. По §§ 10-15 материали са 

изразходени  5 696.00 лева. От които за канцеларски материали в размер на 1384.00 
лева. За хигиенни материали и материали поддръжка на училищните сгради 5224,,00 

лева. По §§ 10-16 горива, вода и ел. енергия са изразходени  46 700.00 лева, от които 
за вода 1401.00 лева, за ел. енергия 7106.00 лева и за нафта за отопление  35991.00 

лева и за превоз ученици до квартал Заножене 2202.00 лева.;  По §§ 10-20 разходи за 
външни услуги  8897.00 лева, от които пощенски разходи и телефони и  2046.00 лева , 

от които за квалификация на педагогическия персонал – 2441.00 лева,  за поддръжка 
на софтуер 959.00  лева, за поддръжка на хардуер  1002.00 лева, за разходи по 
сключени договори за интернет, поддръжка на парна инсталация, за дизинфекция, за 

противопожарна охрана, за поддържане на камери, за охрана СОТ,  са направени 
разходи общо за  2449.00 лева.  По §§ 10-30 текущ ремонт са изразходени средства в 

размер на 9 468.00 лева.  По §§ 10-51 командировки в страната 1530.00 лева. По §§ 10-
62 разходи за застраховки в размер на 158.00 лева; по §§ 10-91 други разходи за СБКО 

/без тези по § 02-05/ са изразходени средства в размер на 0.00 лева. Общия размер на 
изразходените бюджетни средства за издръжка представлява  18,59% от размера на 

получената субсидия за  първото шестмесечие на 2015 г.               
          5. По § 40-00 стипендии от бюджетни средства са изразходени 5230.00 лева. 

Общия размер на изразходените бюджетни средства за стипендии представлява 1,0% 
от размера на получената субсидия. 

          6. По § 52-00 придобиване на ДМА от бюджетни средства са изразходени 
11270.00 лева, от които за §§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер са 
изразходени 9 042.00 лева в т. ч преносим компютър и проектори по кабинети; по §§ 

52-03 придобиване на друго оборудване са изразходени 2228.00 лева в т.ч. за косачка 
и охранителни камери. Общия размер на изразходените бюджетни средства за 

придобиване на ДМА представлява  2,07% от размера на получената субсидия за  
първото шестмесечие на 2015 г.               
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             Към 30.06.2015 г. училището е изплатило  задълженията, които са изискуеми в 
срок. Няма суми за вземане. Има салдо по сметката към 30.06.2015 в размер на 

6472.27 лева. От които по проект „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” 

– 50,14 лева, по проект „Включващо обучение“ – 292.94 лева, програма „Еразъм“ – 
15,65 лева и бюджетни средства – 6 129.19 лева. 
 

 
 

                                                                       Директор:………………. 
                                                                                   /А. Ангелова/ 

 


