
СУ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ” БУРГАС 
гр. Бургас тел: 056/852-694; моб. тел: 0876335444 

ж.к. „Меден рудник”е-таН: petkanov86@gmail.com

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОД.

I. По приходната част:
1. Субсидията, която сме получили по делегирания бюджет на държавата за първите 

шест месеца са в размер на 1 727 223 лв., в тази сума влиза и преходния остатък от 2020 год. 
През м.юни получихме средства по програма ПУДООС в размер на 2 490 лв.

II. По разходната част:
Разходите, направени към 30.09.2021 год. са както следва:

- За РЗ са изплатени средства в размер на 971 190 лв.;
- По фонд СБКО сме изплатили 53 312 лв., от които за представително облекло на 

педагогическия персона 40 679 лв. ;
- Изплатените средства за първите 3 дни болнични, ;за сметка на работодателя са в размер 

на 7 638 лв.;
- Изплатените осигуровки за сметка на работодателя върху ФРЗ за ДОО, УПФ, ДЗПО и 30  

възлизат на 250 751 л в .;
Общо за РЗ, обезщетения и осигуровки от началото на годината сме изплатили средства 

в размер на 1 291 354 лв.
Останалите разходи за издръжката на училището са както следва:

- За работно облекло на непедагогическия персонал средствата са в размер на 7 350 лв.;
- За ток, вода и топлофикация -  18 778 лв.;
- За услуги сме платили 81 358 лв., в тази сума влиза сумата изплатена по ПМС № 346

за превенция и ограничаване разпространението на COVID -  19, мобилните и интернет услуги, 
услугите за поддръжка на софтуера и хардуера в училище, квалификацията на педагогическите 
специалисти, средствата за охрана и СОД ;

- За материали сме изразходили 17 615 лв.;
- Изплатените стипендии на учениците са в размер на 4 583 лв.;
- За такса смет сме платили на Община Бургас 3 969 лв.;
- За застраховки 1 873 лв.

Общо разходите за издръжка на училището са в размер на 186 689 лв.
За здравния кабинет закупихме лекарства на стойност 863 лв., както и за спортни пособия 

материали на стойност 2 760 лв.
Нямаме просрочени вземания от клиенти и задължения към доставчици.

Гл.счетоводител - К.Кацарова

mailto:petkanov86@gmail.com
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