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Субсидия от началото на 2020 година –
1 685 952 лв.

Преходен остатък от 2019 г.– 158 815 лв.

Допълнително финансиране от проекти,
национални и оперативни програми:

* НП „На училище без отсъствие”, мярка 
„Без свободен час” – за възстановяване от 
2019 г. – 1 806,70 лв;



*НП „Заедно в грижата за ученика“, модул: „Осигуряване на 
условия за системно проследяване на личните постижения на 
учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ са 
преведени 3108 лв., от които са изразходвани: 

- за лекторски часове и осигуровки – 961,90 лв. 

- за административни разходи - 2 177,56 лв.

*НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на 
обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади“ са 
преведени 4 550 лв, а разходът е:

- за канцеларски материали - 1066,22 лв. 

- за лекторски часове и осигуровки – 3500,68 лв;

*Дейност „Спорт за всички“, Проект по ПМС №129 за подпомагане
на ФВС за 2020 г. все още не са преведени средствата;

*НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул:
„Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки“ са преведени и изразходени 1241 лв. за
материали за лабораторни упражнения и по модул: „Културните
институции като образователна среда“ са преведени 2 500 лв., а
са похарчени 900 лв за дейности по проекта;



•Оперативна програма „Подкрепа за успех“ са 
преведени 32 040 лв., изразходвани за 
възнаграждения и осигуровки на 
ръководители на групи и екип –12 672,28 лв.

•Оперативна програма „Образование за 
утрешния ден“ са преведени 2 527,00 лв., 
изразходвани за възнаграждения и 
осигуровки – 3 237,16 лв.

Собствени приходи:

*От дарения - 0.00 лв

*От наеми – 765,00 лв

*Др.неданъчни приходи – 47,00 лв;

Общо собствени приходи - 812,00 лв.



Бюджет на СУ „Христо Ботев“ II-ро тримесечие на 2020 г. 

план – 2 808 200,00 лв, изпълнение – 1 272 984,00 лв.

Не са правени компенсирани промени. Имаме преразход по 

параграф 02-08 (обезщ.на персонала с характер на възнаграждения) 

в размер на 14 277 лв., които ще бъдат възстановени от НП 

„Оптимизация на училищната мрежа“, мярка „Изплащане на 

обезщетения на персонала“. 

По-големи разходи за последните 3 месеца на годината в параграф 

„Издръжка“ са направени, както следва по видове:

*Навес на площадката до асансьора – 6 420 лв;

*Материали за дезинфекция (ръкавици, маски, шлемове, 

дезинфектанти) – 1 371,04 лв;

* Ел.енергия – 4 838,66 лв;

* Топлоенергия – 1 713,74 лв;

* Вода и Канализация – 461,00 лв;

* Такси за служебни телефони към мобилен оператор – 2 841,93 лв.



*Имуществена застраховка – 6 500 лв;

*Такса битови отпадъци за сградите - 3 378.00 лв;

*Стипендии на ученици – 17 622.00 лв.

Предстоящи разходи:

- Пълна подмяна на интернет мрежата на
училището;

- Пребоядисване на част от фасадата на училището;

- Ремонт на прилежащите части около
новоизградения асансьор и изграждане на навес.

Наличност по банковата сметка

към 30.06.2020 г. – 433 879,45 лв.

Наличност по валутни сметка – 159 250,64 лв.


