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Протокол № 01 / 09.01.2023 г.

Днес, 09.01.2023 г. в 13:30 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, представите.1 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 Шищманов“ -  гр. Варна за изпълнение на
бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.

По точка 1:
Г-жа Ж. Петкова - директор на училиптето представи, отчет за 

изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г., приет на 
Общо събрание, пред Обществения съвет към СУУНЗ „Проф. д-р РЗван 
Шищманов“ -  гр. Варна.
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Специално училище за ученици с нарушено зрение
"Проф. д-р Иван Шишманов"
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 

ЧЕТВЪРТОТО 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.

Със Заповеди №РД-13-86/22.11.2022 г, №РД-13-108/05.12.2022 г и 
№РД-13-118/12.12.2022 г на Директора са направени вътрешно-компенсирани 
корекции на текущи разходи в бюджета на училището.Със Заповед 
№РД-13-78/08.11.2022 г е направена вътрешно-компенсирана корекция на капиталови 
разходи, с цел закупуване на климатик за стаята за ерготерапия със средства от РУО, 
предназначени за ремонти и закупуване на ДМА.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.В 
резултат на това е направена корекция на бюджета с 18004,00 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 № 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 -  48392,00 лв;

2. Средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” -  32111,00 лв;

3. Средства за осигуряването на учебници и учебни комплекти, 
отпечатани на брайлов шрифт за учениците с нарушено зрение -  27735,00 лв;

4. Средства за възстановяне на извършени разходи за 2022 г. за 
застраховане на управлявания сграден фонд -  551,00 лв;

5. Средства за поевтиняване на храненето по чл. 14, ал.2 от 
НФИСПУО-4865,00 лв;

6. Средства от резерва за нерегулярни разходи - 53216,00 лв;
7. Средства по НП "ИКТ" /доклад № 8085-108/ 01.11.2022 г., 

писмо № 8085-108/ 03.11.2022 г./за внедряване на електронен дневник и електронни 
ресурси и за интернет свързаност -  800,00 лв.

Отпуснати са средства, с които са завишени лимитите през 
м.декември за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати 
от труда на директорите, по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите 
специалисти“ и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите 
специалисти, за които не са получени корекции на бюджета.
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приходи от: 

511,00 лв;

През четвъртото тримесечие на 2022 г в училището са постъпили

- продажби на амбалаж, сапуни и коледни картички в размер на

- дарение в размер на 18004,00 лв.

През четвъртото тримесечие на годината разходваните средства в 
дейност 321 „Специални училища" са както следва:

1. По §01-00 „Заплати н възнаграждения по трудови 
правоотношения" разходваните средства са 839571,26 лв и включват изплатените 
заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2. По §02-00 „Други възнаграждения и плащания" -  са
изразходвани 171980,73 лв:

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотнощения“ -
69624,80 лв;

- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с 
характер на възнаграждения" -  са изплатени 62684,80 лв;

- §§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение“- 32110,61 лв;

- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" -  са 
изразходвани 7560,52 лв. за болнични за сметка на работодател.

3. По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от 
работодател"- са начислени 166214,64 лева. През същият период на предходната 
година са начислени 143981,47 лв. или ръст от 15%.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" 
- са начислени 89549,52 лв. През съшия период на 2021 година сумата е 78665,25 лв;

- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за 
УПФ" -  са начислени 21447,88 лв. През същия период на 2021 година сумата е 
18019,11 лв;

- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от 
работодателя" -  са начислени 37044,04 лв. През същия период на 2021 година сумата 
е 32505,65 лв;

- По § 05-80 „ Вноски за допълнително задължително
пенсионно
осигуряване" -  са начислени 18173,20 лева. През същия период на 2021 година сумата 
е 14791,73 лв.

4. По § 10-00 „Издръжка" - общо направените разходи са в размер на 
215371,13 лева. През същия период на 2021 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 
301714,70 лв., или през отчетния период разходите са с 86343,57 лв. по-малко в 
сравнение с предходната 2021 година.

- По §§10-11 „Храна" са направени разходи за 13154,44 лева 
за закупуване на хранителни продукти;

- По §§10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и 
книги за библиотеките” са изразходвани 3065,36 лв за закупуване на помощна 
литература и У МП;

- По §§10-15 „Материати" са изразходвани 29785,89 лева. 
Закупени са материали за поддръжка на сградата, хигиенни материали, мебели за 
класни стаи и за стола, канцеларски материали и други;



- По §§10-16 „Вода, ел.енергия, горива“ са отчетени 
направените разходи за ел.енергия, вода, гориво за отопление и дизелово гориво за 
микробусите -  84896,19 лв;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са изразходвани 
82863,95 лева.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за 
поддръжка на сградата, за абонаментно обслужване от „Информационно 
обслужване“АД, възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал, за 
изработка на ключове, за ремонт на бъдещата стая за ерготерапия -  18050,00 лв и др. 
За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани -  162,00 лв.За поддръжка на 
асансьорите в училището са изразходвани 712,83 лв. През четвъртото тримесечие на 
предходната година разходваните средства по този параграф са 119986,78 лв;

- По §§10-51 „Командировки в страната“ са изразходвани
657,69 лв;

- По §§10-62 „Разходи за застраховане“ са отчетени 
направените разходи за застраховки на сградата, персонала и учениците -  932,61 лв.

5. По § 40-00 „Стипендии"- са отчетени направените разходи за 
стипендии -  2432,50 лв.

6. По §5203 „Придобиване на друго обурудване, машини и 
съоръжения“ е отразен направения разход от 3124,00 лв за закупуване на климатик за 
стаята за ерготерапия.

За отчетното тримесечие на годината в СУУНЗ „Проф.д-р Иван 
иЗишманов"- 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 Ведеров - .. 
г-жа Стела Калмуков£(^ 
г-жа Ширин Мутлу - .....1 
г-жа Мария Георгиева^ 
г-н Иво Антонов - ....

Протоколчик:
(F^e^ Петрова)


