
9 ФЕГ                                   
„Алфонс дьо Ламартин“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.



На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предоставям на Вашето внимание информация за изпълнение на 

делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 г. 

Отчета на бюджета за второ тримесечие на 2021 г.  е разработен в 

съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и 

отразява намеренията за провеждане на комплексна финансова политика.

Със средства от държавния бюджет се финансират дейностите в 

системата на предучилищното и училищното образование за:

➢ издръжка на процеса на възпитание и обучение на  учениците;

➢ подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;

➢ развитие на училищата

➢ изпълнение на национални програми за развитие на образованието.



ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходната част на бюджета за второ тримесечие на 2021 г. са в

размер на 842 792 лв., които се разпределят по приходни пера, както

следва:

➢ Държавна субсидия – 842 492 лв.

➢ Местна субсидия / стипендия/– 300 лв.



РАЗХОДНА 

ЧАСТ

Разходите по бюджета за второ тримесечие на

2021 г. са в размер на 803 072 лв., които са

разходвани по пера, както следва:

Заплати 532 867лв.

Осигуровки за сметка на работодателя 130 688лв.

Издръжка 64 962лв.

Стипендии 74 555лв.



Разходените средства за заплати за отчетения период 

са в размер на 532 867лв., и са разходени както следва: 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ЗАПЛАТИ

Основни заплати и допълнително възнаграждение за клас 

прослужено време
430629

Лекторски часове 15568

Класно ръководство 4230

Преподаване на чужд език 1335

Професионална квалификационна степен 7584

Работа в електронна среда 1532

Обезщетения за неизползван отпуск 2445

Обезщетение за придобито и упражнено право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст
12098

Социално-битово и културно обслужване 7014

Парично обезщетение при временна неработоспособност, 

изплатени за сметка на работодателя
3312

Положен извънреден труд за провеждане на избори 1617

ДТВ 24 Май 26251

Лекторски часове - БСЧ 834

Лекторски хонорари 18418



РАЗХОДИ ЗА 

ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА 

НА РАБОТОДАТЕЛЯ В 

РАЗМЕР НА 130 688 ЛВ.

Държавно обществено 

осигуряване
57766

Учителски пенсионен фонд 37855

Здравно осигуряване 23219

Допълнително

задължително пенсионно 

осигуряване

11848



Параграф 10-00 „Издръжка“ включва разходите за

елекрическа енергия, вода и канализация, отопление, текущи и

планови ремонти, поддръжка на техника и оборудване,

командировки, квалификация и преквалификация на

персонала, дълготрайни материални активи (ДМА) и

материали за осигуряване на учебния процес, охрана.

Също така, и разходи за предпазване и разпростравяне

на COVID - 19.

ИЗДРЪЖКА

Разходите за „Издръжка“ за отчетения период са в размер на 64 962 лв.



РАЗХОДИ ЗА 

ВОДА, ГОРИВА 

И ЕНЕРГИЯ

Разходените средства за вода, горива и енергия за

отчетения период са в размер на 11835 лв., и са разходени

както следва:
Електрическа енергия 5199

Топлоенергия 5959

Вода 677

РАЗХОДИ ЗА 

МАТЕРИАЛИ

Разходените средства за материали през

отчетения период са в размер на 14271 лв., и са

разходени както следва:

Ученически столове 2555

Канцеларски материали и учебни 

материали по НП „Ученически 

олимпиади“
6593

Тонери 1163

Мултифункционално устройство-

барабан
369

Профилактика на видеонаблюдение във 

връзка с ДЗИ
334

Хигиенни материали 417

Работно облекло 2840



Разходените средства за външни услуги за

отчетения период са в размер на 38856 лв., и

са разходени както следва:

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ 

УСЛУГИ

Охрана 6603

Мобилни услуги и интернет 2191

Месечни такси по договор с „А 1 България“ ЕАД 2112

Ефективно управление на абонатна станция 300

Абонамент компютърна техника 919

Наем пречиствател на въздух и вода 1290

Абонамент поддръжка локална мрежова свързаност 918

Поддръжка електронна техника 2160

Реклама в справочник , нормативни документи и училищна 

документация

1873

Абонамент на софтуер заплати , счетоводство и ИСФО 1754

Обучение на служителите 12659

Абонамент на копирно устройство 648

Достъп до платформа Уча се и адвокатски хонорар 3935

Изработка на плакети и награди 1494



РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ В 

РАЗМЕР НА 74 555 лв.

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И ЗАРАЗЯВАНЕ С 

СOVID-19 В РАЗМЕР НА 4 934 лв., 

(включени в по-горепосочените разходи)



МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


