
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 

30.09.2020 г. 
 

 

Бюджетът на СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна за 2020 г е разработен на база 
153 броя ученици и е утвърден със Заповед №РД-09-673/25.03.2020 г.През отчетния период за 
извършени следните корекции по решение на първостепенния разпоредител: 

      1.С Писмо №9106-10/02.07.2020 г е извършена промяна по бюджета на училището, 
която включва средства по НП „Оптимизиране на нътрешната структура на персонала“, за 
изплащане на обезщетение в размер на 154,00 лв; 

      2.С Писмо №9105-250/21.07.2020 г е извършена промяна по бюджета на училището 
в увелечение на приходите и разходите, до размера на полечените и отчетени дарения от страната – 
200,00 лв.                 

      3.С Писмо №9106-12/18.08.2020 г е извършена промяна по бюджета на училището 
във връзка с ПМС №166/30.07.2020 г за одобряване на допълнителни разходи за изплащане на 
минимална диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо 

възпитание и спорт в размер на 462,00 лв.  
За тримесечието СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна има собствени приходи, 

както следва: 
- от продажба на амбалаж – 72,00 лв; 
- от дарение – 500,00 лв. 

            Средствата от полученото дарение са изразходвани съгласно волята на дарителя 

за закупуване на дезинфектиращи препарати. 

           Възстановени са средства за представително облекло от напуснало лице от 

педагогическия персонал в размер на 150,00 лв. 
        

За третото тримесечие на текущата година разходваните средства в дейност 321 
„Специални училища" са както следва: 

  
1.По § 01-00 „Заплати н възнаграждения по трудови правоотношения"  
 
 
 
 
 
 
 
2.По § 02-00 „ Други възнаграждения и плащания"            

 

          
 
 
 
 

Утвърден бюджет Изразходвани средства през 
периода 

% съотношение 

1820400,00 442093,81 24,29 

Утвърден бюджет Изразходвани средства през 
периода 

% съотношение 

75000,00 24839,21 33,12 



 
 
         
 
3.По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател" 
 
      
          
 
 
 
 
 
 
4.По § 10-00 „Издръжка"  
 
 
                  
 
 
 
 
                 - По §§ 10-11 „Храна“ – са изразходвани 1188,12 лв за закупуване на 

хранителни продукти; 
                 - По §§ 10-14 „УМП“ – са изразходвани 476,66 лв за закупуване на 

учебници и спортни принадлежности; 
                 - По §§ 10-15 „Материали"- са изразходвани 6899,05 лева. Закупени са 

материали за поддръжка на сградата, хигиенни материали, еднократни съдове за храна и други 
подобни;               

                 - По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са изразходвани 6066,91 
лева.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за транспорт – билети за 
градски транспорт.За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 144,00 лв.За 
поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 604,80 лв.За повишаване квалификацията на 
персонала – 2250,00 лв.За други външни услуги – 3068,11 лв; 

                  - По §§10-51 „Командировки в страната“ – са изразходвани 346,20 лв; 
                  - По §§10-62 „Разходи за застраховки“ – са изразходвани 1150,06 лв за 

сключване на „Гражданска отговорност“ на микробусите застраховка на местата. 
    

                   За отчетното тримесечие на годината в СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- 
Варна, като второстепенен разпоредител на МОН, могат да се направят следните изводи: 
                   

                   Финансовите средства се изразходват целесъобразно и регулярно по 

различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и 

задължения. 

 

 

 
Гл. счетоводител:   ……п…..                                         Директор:….п….. 

     /Зл.Михалева/                                                           /Ж.Петкова/ 

Утвърден бюджет Изразходвани средства през 
периода 

% съотношение 

425000,00 97260,44 22,88 

Утвърден бюджет Изразходвани средства през 
периода 

% съотношение 

288066,00 16127,00 5,60 


