
 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на държавния бюджет 

на СУ”Димитър Рохов” – Сливен 

за  2020г. 

 

 

 Във връзка със изпълнението на 1-во тримесечие на 2020г.се изготви следната 

информация. 

 1.Данни за изготвяне на Бюджет 2020г. 

Бюджетът на училището за 2020г. бе  разработен на база стандартите за брой 

ученици и други показатели. както следва: 

По дейности: 

 За Дейност 324 (училище)  - 244ученици по 2958лв.стандарт       721752 лв. 

- Паралелки 11 х 14948 лв.          164428 лв. 

 - Добавка за материално – техническа база в училище -244 х 25 лв.         

6575лв. 

 - Абсолютна сума за училище           44600 лв. 

 -Стипендии 182 уч.              17139 лв. 

 - Коефициент на общината (II – ра) 0,017                     15823 лв. 

 - Средства за занимание по интереси                        9790лв. 

 -Средства за гимназиален етап              8077лв. 

 - Преходен остатък от 2018г.              34828 лв.          

      ОБЩО      1023012лв. 

 

 За Дейност 332(общежитие) -  70уч. по 2748.60 лв.стандарт          192402 лв. 

 Преходен остатък от 2018г.                      37460 лв. 

 ОБЩО                          229862лв. 

 

 За Дейност 713  - Спорт за всички от предходната година           726лв. 

 За Дейност 338 – Ресурсно подпомагане            1045лв. 

 

 Бюджетът общо за трите държавни дейности е:      1254645 лв. 

 Общо държавния бюджет на училището, с който разполагаме сега е 1254645лв. 

2.Корекции на бюджета 

Корекции в увеличение на бюджета също не са правени. 

Разходи извън предвидените и в преразход на параграфи няма. 

Направена е Вътрешно-компесаторна  корекция за осигуряване на средства за 

учебници,които ще бъдат възстановени на по късен етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Разходи по параграфи за 1- тримесечие:  

3.1.За възнаграждения      182694                 63.48% 

3.2 За др.възнаграждения и плащ.на персонала       21889        7.61% 

От които: 

                        -За болнични            2079 

-За СБКО           2621 

-за обезщетения            230 

-За представително облекло        16959 

3.3 За осигуровки          42992      14.94% 

Заплати,обезщетения доп.плащ и осигуровки               247575     86.03% 
3.4 За издръжка:          35900     12.47% 

Вт.ч. -Храна            8223 

-Материали,вода ,горива и ел енергия     18340 

-Външни услуги            5848 

  -Учебници           3439 

  -Текущ ремонт             0 

  -Учебници и помагала                      0 

-Командировки              50   

3,5 Стипендии                     4315              1.50% 

 

   Общо Разходите са:                  287790               100%

  При изразходването на бюджета са съобразени всички,както вътрешни 

нормативни актове така и държавните нормативни актове. 

 Изпълнението на  Бюджета за 1- тримесечието на 2020г. за цялото училище е в 

рамките на планираните средства за годината. 

Тази година не са гласувани средства от Общинския съвет за подпомагане 

храната на учениците,които предходни години бяха в размер - 25000 лв.Средствата за 

храна се плащат  изцяло от Държавния бюджет на училището. 

Освен приходи от държавна дейност имаме и приходи от Дофинансиране. Това 

са собствени приходи от наем на Лавката.Наемът на лавката за цялата 2016г.2017г.и 

2018г.и 2019г.не ни е приведен от Общината,въпреки че наемателя се е издължил в 

срок.  

През  учебна 2019/2020г.Училището участва във всички програми, които биха 

подпомогнали учебния процес и финансирането на училището. 

Средствата по проектите са целеви,като се изготвят отчети за всеки етап по 

отделно и се водят отделни партиди.При наличност на средства те не могат да се 

използват за други цели. 

  


