
СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Д О К Л А Д
относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. 

Разшифровка по параграфи и подпараграфи

Параграф 01-00 -  Заплати за персонала наети на трудови и служебни 
правоотношения

§ 01-01 -  Заплатн на персонала по трудови правоотношения
Сумата в Касовия отчет (КО) по този подпараграф е 390557.28 лв. Изразходваните 
средства в този подпараграф са чистите суми и личните осигуровки на персонала. 
Параграф 02-00 -  Други възнаграждения и плащания за персонала 

§ 02-02 -  Персонал по извънтрудови правоотношения
Подпараграфът се отнася за лицата, които са били наети или са наети по 
извънтрудови правоотношения на граждански договор. Сумата в КО е 960.00 лв. 
Както и в предходния подпараграф тази сума се образува от осигуровките за сметка 
на лицата и чистите суми, които са получили.

§ 02-05 -  Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с 
характер на възнаграждения.
Подпараграфът съдържа суми изплатени за СБКО и представително облекло на 
педагогическия персонал, като сумата възлиза на 24201.01 лв., от които за СБКО 
5522.01 лв. и представително облекло 18679,00 лв.

§ 02-08 -  Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения 
Сумата в подпараграфа от 92,27 лв. е образувана от изплатеното обезщетение на 
напусналата Мариела Ройлева работила по трудови правоотношения с училището.

§ 02-09 -  Други плащания и възнаграждения 
Сумата в КО по подпараграфа е 1411.73 лв. Средствата са за първите три дни при 
ползване на болнични, които се плащат от работодателя.
Параграф 05-00 -  Задължителни осигурителни вноски от работодателя 

§ 05-51 -  Осигурителни вноски от работодателя за държавно 
обществено осигуряване (ДОО)
Средствата в подпараграфа включват осигуровките за сметка на работодателя от 
възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения. Сумата 
в КО е 50426.19 лв.

§ 05-52 -  Осигурителни вноски от работодателя за учителски пенсионен 
фонд (УПФ).
Изплатените средства в този подпараграф са за Учителски пенсионен фонд на 
педагогическия персонал. Те са на стойност 16024.71 лв.

§ 05-60 -  Здравно-осигурнтелни вноски от работодателя (ЗОВ)
Средствата са за осигурителни плащания единствено за ЗОВ по трудови и 
извънтрудови правоотношения. Те са на стойност 20565.87 лв.
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§ 05-80 -  Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодателя (ДЗПО)
Средствата са за осигурителни плащания за ДЗПО. Както и в предходния 
подпараграф средствата са по трудови и извънтрудови правоотношения и възлизат 
на 10146.38 лв.
Параграф 10-00 -  Издръжка 

§ 10-11 -  Храна
Подпараграфът включва разходи за закуски на учениците намалени с 
възстановените средства за обедно хранене. Сумата в КО е на стойност 3700.20 лв.

§ 10-13 -  Постелен инвентар и работно облекло 
Средствата в размер на 3120,00 лв. са за осигуряване на работно облекло на 
непедагогическия персонал.

§ 10-14 -  Учебни н научно изследователскн разходи 
Подпараграфът изразява извършените разходи, съгласно условията поставени в 
договорите с издателствата -  8486.53 лв.

§ 10-15 -  Материали
Стойността на подпараграфа е 10559.14 лв., като в подпараграфа са включени 
разходи за:

1. Канцеларски материали -  565,50 лв.
3. Почистващи препарати -  1671.20 лв.
4. Крепежни елементи, бои и други подобни -  434,71 лв.
5. Обзавеждане и оборудване

- Закупуване на таблети -  2691,19 лв.
- Закупуване на мултимедии -  2685,07 лв.

6. Други материали.
- Задължителна документация -  149,72 лв.
- Помпа /потопяема/ - 130,00 лв.
- Занимания по интереси -  305,30 лв.
- Тонери -  255,95 лв.

§ 10-16 -  Вода, горива и енергия 
В сумата по този подпараграф 28740.29 лв. са включени разходи за:

- Ел. енергия -  3595,50 лв.
- Вода -  1854,59 лв.
- Нафта за отопление -  23290,20

§ 10-20 -  Разходи за външни услуги
В сумата по този подпараграф 26483.50 лв. за текущото тримесечие са включени:

- Разходи за телефон
» Мобилтел -  1008,05 лв.
• БТК ЕАД -  467,42 лв.

- Разходи за интернет -  78,00 лв.
- Разходи за пощенски услуги -  39,49 лв.
- Разходи за поддръжка на софтуер -  1162,00 лв.
- Разходи за поддръжка на хардуер като услуга -  175,79 лв.
- Други разходи за външни услуги
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•Охрана -  1199,28 лв.
• Електронен дневник -  310,00 лв.
•Платформа Уча.се -  670,68 лв.
•Поддръжка на техника -  1436,00 лв.
• Разходи за ремонт на ел. инсталация -  2269,52 лв.
•Платени транспортни разходи на педагогическия персонал -  3642,54 лв. 
•Обучения на педагогическия персонал -  6088,00 лв.
•Дезакаризация -  138,00 лв.
•Обслужване на пожароизвестителна система -  288,00 лв.
• Контрол на ел. съоръжения -  235,00 лв.
•Други услуги

§ 10-51 -  Командировки в страната
Разходите са за командировки в страната. Стойността на подпараграфа е 240.59 лв. 

§ 10-62 -  Разходи за застраховки
Разходите са за заплатена застраховка на сградата на стойност 1043,62 лв.

§ 19-81 -  Общински данъди и такси
Разходите са за такса битови отпадъци. Стойността на подпараграфа е 6387,27 лв.

§ 40-00 -  Стипендии
Стойността на параграфа е на стойност 848,00 лв. Стойността изразява платените 
стипендии на учениците.

§ 29-91 -  Други разходи за лихви
Разходите са за платени лихви към доставчици, като за шестмесечието стойността 
на параграфа е 34,97 лв.

§ 52-03 -  Придобиване на машини съоръжения и оборудване
Стойността на параграфа 4558,84 лв. изразява изграждането на система за 
видеонаблюдение.

Параграф 61-00 -  Трансфери между бюджетни сметки
§ 61-09 -  Вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител
Стойността в подпараграфа е образувана от получените субсидии към 30.06.2020 г. 
Тя възлиза на 840278,60 лв., като това е 55% от формирания бюджет на училището 
за 2020 г.

§ 36-19 -  Други недаиъчни приходи
Средствата в размер на 369,00 лв. са в следствие на предадено на вторични 
суровини желязо.

През второто тримесечие не са извършвани компенсирани промени по бюджета 
на училището.

ИЗГОТВИЛ: М. ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР:
/Г. ГОГОВА/
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Отчет към 30.06.2020 година - Бюджет 
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Функция,група,дейност „— — -  

__— — ' ' Вид на разхода

Параграф План Отчет

Зап л ати  на персонала 100 494208 390372
заплати на персонала по трудово правоотношение 101 494208 390372
Др.възнаграждения и плащания на персонала 200 27978 26665
по извънтрудови правоотношения 202 1650 960
С Б К О  за облекло и др. 205 22130 24201
обезщетения с  характер на възнаграждения 208 1448 92
др.плащания и възнаграждения 209 2750 1412
Осигурителни вности от работодател 500 129003 97121
Д О О  от работодател 551 70373 50411
УПФ  работодател 552 21230 15998
ЗО В  от работодател 560 23650 20566
Д ЗП О  от работодател 580 13750 10146
Издръжка 1000 83757 82637
храна 1011 8250 3700
медикаменти 1012
постелен инвентар и работно облекло 1013 1650 3120
разходи за книги за библиотеки 1014 18252 8487
материали 1015 11000 10819
вода, горива и ел. енергия 1016 22000 28740
разходи за външни услуги 1020 16500 26451
текущ ремонт 1030 5500
командировки в страната 1051 550 241
командировки в чужбина 1052
разходи за застраховки 1062 1044
глоби, неустойки, наказателни лихви 1092
Разходи за лихви 2991 55 35
Общ ински данъци и такси 1981 3850 6387
стипендии 4000 5487 4593
Разходи 744283 607775
О сновен ремонт на Д М А 5100

Придобиване на Д М А 5200 0 4 559

Придобиване на компютри и хардуер 5201 4 675
Придобиване на сгради 5202
П ридобиване на др. оборудване, машини и съоръ> 5203 4559
П ридобиване на транспортни средства 5204
П ридобиване на стопански инвентар * 5205
Придобиване на инф раструктурни обекти 5206
Придобиване на др. Д М А 5219

Придобиване на НДМ А 5300 0 0

П ридобиване на програмни продукти 5301
Придобиване на др. Н Д М А 5309

О Б Щ О  КАП И ТАЛ ОВИ  РАЗХОДИ (51+52+53) 0 0

О бщ о разходи за дейността 744 283 612 334
Директор: Г. Гогова


