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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград 

за  периода 01.01.2021г.- 30.06.2021г. 
 

Докладът за изпълнението на бюджета на ОУ“Пенчо Славейков“Димитровград е изготвен на  

основание чл. 291 от ЗПУО  

І. Разпределение на бюджета  на ОУ”Пенчо Славейков” за 2021 година. 
Със  заповед № РД-06-263/24.02.2021г. на Кмета на Община Димитровград са утвърдени формули за 

разпределение на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ за дейностите в сфера „Образование” и 

правила за промени в разпределение на средствата. Съгласно утвърдените формули, средствата от ЕРС се 

разпределят, както следва: 

- Държавна дейност 318“Подготвителна група в училище“ 

- Държавна дейност 322“Неспециализирани училища“ 

- Държавна дейност 338 “Ресурсно подпомагане“ 

- Държавна дейност 713“Спорт за всички“ 

ЕРС за 2021година с/но Решение  на МС № 790/2020г. за приемане стандарти за делегираните от 

държавата  дейности за 2021 г 

 

II.Брой деца и ученици по Админ към 01.01.2021г 

ПГ- 19 деца 

1-7 клас- 654 ученици 

Общо – 673 

ІІІ.  Изпълнение на бюджета към 30.06. 2021г.  

                         ПОКАЗАТЕЛИ § 
Годишен 

план  

Изпълнение 

към 30.06.2021г 

        

ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА  НАЕТ ПО ТРУДОВИ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

01-00 1702430  693678 

ДРУГИ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 

- -възнаграждения за граждански договори 

- СБКО и представително облекло, 

-  обезщетения  при пенсиониране и неизползван отпуск 

- болнични от работодател 

02-00 86469 

 

79728 

в т. число : 

 - 5324-гр.договори 

- 40817 лв. за 

представително облекло 

на пед п-л,  

-9462 лв.-СБКО 

-19945 лв. обезщетения 

при пенсиониране и 

неизп. отпуск, 

- 4180 лв. –болнични от 

работодател 

 

    

ЗАДЪРЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

05-00 398000 161239 

- Вноски за ДОО, вноски НЗОК, вноски ДЗПО и Учителски 

пенсионен фонд 

   

ИЗДРЪЖКА 10-00 154964 105689 

-закуски на у-ци от ПГ до 4 кл. и обяд на пътуващи  у-ци на ЦОУД   24327   

-медикаменти, бързи тестове   27 

- раб. облекло на непедагогически персонал   0 

- средства за учебници и учебни помагала   19926 

- канц.материали,консумативи,др.материали   10354 

-вода, горива, ел.енергия   16864 
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 -р-ди за абонаменти, р-ди за обучение,р-ди за транспорт на пед. п-л, 

р-ди за телефони, други външни услуги 

  27955 

-текущи ремонти, командировки, застраховки и други , данъци, 

съдебни обезщетения и некласифицирани параграфи  

  6236 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00  

13764 

11762 

-9174лв.-уч.лаптопи 

-2588лв.- разширение на 

с-ма за видеонаблюдение 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00   

ВСИЧКО  99-93 2 355 537 1 052 087 

         

 

IV.Работа по Национални програми и проекти за учебната 2020/2021 година. 

1.Национална програма „Без свободен час“ 

2. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

3.Национална програма „Иновации в действие“  

 

V. Проекти на СЕС 

- Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”-  

- Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от  ОП  НОИР- 

 

 

Изготвил: Татяна Георгиева – гл. счетоводител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/upload/19225/19RH172pr13-bez-sv-chas.pdf

