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Протокол № 07 / 19.10.2022 г.

Днес, 19.10.2022 г. в 13.00 часа, в актовата зала на училището се 
проведе среща с членовете на Обществения съвет към училището.

На срещата присъстваха:

1. г-н Валентин Ведеров -  Председател на ОС
2. г-жа Стела Калмукова -  член на ОС, представител на 

финансиращия орган
3. г-жа Ширин Мутлу - член на ОС
4. г-жа Мария Георгиева - член на ОС
5. г-н Иво Антонов - член на ОС

На срещата участва г-жа Жулиета Петкова -  директор на училището.
Лицето, определено от директора на СУУНЗ за водене на протокола 

е г-жа Нели Петрова -  главен учител.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на директора на училището пред Обществения съвет към
СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шйшманов“ -  гр. Варна за изпълнение на
бюджета за третото тримисечие на 2022 г.
По точка 1:
Г-жа Ж. Петкова - директор на училището представи, отчет за 

изпълнение на бюджета за третото тримисечие на 2022 г., приет на Общо 
събрание, пред Обществения съвет към СУУНЗ „Проф. д-р Иван 
Шищманов“ -гр . Варна.
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Специално училище за ученици с нарушено зрение
"Проф. д-р Иван Ш ишманов”

дООЗ варка, кв. Дспарухоео, местност "Вилите" 
тел.: 0S2/370 414, 052/370 415, тел./факс: 052/370 416 

ê m̂ail: udoz_106g@aby.bg, vyww.suunzyarna.com

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

Бюджетът на СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна за 2022 г е утвърден 
със Заповед №РД09-2876/14.04.2022 г на министъра на образованието и науката на база 147 
ученика.

През отчетното тримесечие е направено едно предложение за увеличение на 
разходите за сметка на получени приходи от помощи и дарения от страната и чужбина " чл. 
110, ал. 1 от ЗПФ, съгласно Заповед РД-13-284 от 29.06.2022 г на директора на училището.В 
резултат на това е направена корекция на бюджета с 2100,00 лв.

Направени са корекции на бюджета по решение на ПРБ -  МОН и са завишени 
лимитите за 2022 г със следните целеви средства:

1. по ПМС № 223/29.07.2022 г. - средства за физическа активност, 
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност -735,00 лв;

2. по ПМС № 232/01.08.2022 г. - допълнителни разходи за увеличаване 
на възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и за подпомагане 
храненето на децата/ учениците в държавните институции, прилагащи делегиран бюджет -  
26853,00 лв;

3. Средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” -  36635,00 лв.

През третото тримесечие на 2022 г в училището са постъпили приходи от:
- предадени вторични суровини в размер на 84,24 лв;
- едно дарение в размер на 1000,00 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"
разходваните средства са 488267,81 лв и включват изплатените заплати и начислените лични 
осигурителни вноски.

2.По §02-00 „Други възнаграждения и плащания" -  са изразходвани 

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ -  1600,00
51928,31 лв: 

лв;
- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на 

възнаграждения" -  са изплатени 9748,28 лв;
- §§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“-

36636,73 лв;
- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" -  са изразходвани 

3943,30 лв. за болнични за сметка на работодател.

З.По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател"- са
начислени 110784,33 лева. През същият период на предходната година са начислени
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107028,13 лв. или ръст от 3,50%.
- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са 

начислени 59006,01 лв. През съшия период на 2021 година сумата е 57977,45 лв;
- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" -  са 

начислени 15221,28 лв. През съшия период на 2021 година сумата е 14553,83 лв;
- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" -  са 

начислени 24574,25 лв. През съшия период на 2021 година сумата е 23694,57 лв;
- По § 05-80 „ Вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване" -  са начислени 11982,79 лева. През съшия период на 2021 година сумата е 
10802,28лв.

4Л о § 10-00 „Издръжка" - обшо направените разходи са в размер на 24975,80 
лева. През същия период на 2021 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 84969,27 лв., или през 
отчетния период разходите са с 59993,47 лв. по-малко в сравнение с предходната 2021 година.

- По §§ 10-11 „Храна" еа направени разходи за 4121,06 лева за 
закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 
библиотеките” са изразходвани 870,95 лв за закупуване на помощна литература и УМП;

- По §§ 10-15 „Материали" са изразходвани 8847,39 лева. Закупени 
са материали за поддръжка на сградата, хигиенни материали, 24 бр. ученически чинове със 
стол, канцеларски материали и други;

- По §§10-16 „Вода, ел.енергия, горива“ са отчетени 
направените разходи за ел.енергия и за бензин за косачката за поддръжка на 
училищния двор -  2908,21 лв;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са изразходвани 6905,31 
лева.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за транспорт -  билети за 
градски транспорт, вкл. възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал, за 
изработка на ключове, за ползване и включване в онлайн платформата „ШКОЛО“ООД -  
3207,00 лв. За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани -  162,00 лв.За 
поддръжка на асансьорите в училището еа изразходвани 712,83 лв.За други външни услуги -  
2823,48 лв. През третото тримесечие на предходната година разходваните средства по този 
параграф са 71460,08 лв;

- По §§10-51 „Командировки в страната“ са изразходвани 173,00 
лв;

- По §§10-62 „Разходи за застраховане“ еа отчетени направените 
разходи за застраховка на училищните автобуси /на местата и ГО/ -  1149,88 лв.

1125,00 лв.
5.По § 40-00 „Стипендии"- са отчетени направените разходи за стипендии

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.



Членовете на Обществения съвет единодушно одобриха направените 
разходи по параграфи.

г-н Валентин Ведеррр,- 
г-жа Стела Калмукбва - 
г-жа Ширин Мутлу -.... 
г-жа Мария Георгиевд^ 
г-н Иво Антонов -

Протоколчик:
(Нели Штрова)


