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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА  НА ПРОЦЕСА НА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
- СИЛИСТРА – 

- ул.”Христо Смирненски”№5, тел.086/82 36 12 e-mail info@rcsilistra.com 

- www.rcsilistra.com 

 
 

     А  Н  А  Л  И  З  

 

 

Настоящият анализ за разходите и приходите на РЦПППО гр. Силистра   е за 

периода от 01.01 .2020 г. до 31.12.2020 година. 

Източници на финансиране на РЦПППО - Силистра за периода от 01.01.2020г. до 

31.12.2020г. са субсидии от републиканския бюджет, чрез първостепенния разпоредител 

– МОН. 

Субсидиите на РЦПППО-Силистра за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.  са в 

размер на 586727лева. 

 Предоставен трансфер по чл. 36, ал.4 от Наредба за финансиране на институциите  в 

системата на предучилищното и училищното образование за осигуряване на «логопед» и 

«психолог» съгласно сключени споразумения за трансфер  между двете институции на обща 

стойност 12816.71 лева в т.ч.: От ДГ » Добруджа» гр. Силистра Община Силистра - 3295.71 

лева. и ДГ» Мир» с.Айдемир Община Силистра  

- 9521.00 лева. Превода на средствата  е  до 31.12.2020г. 

            Собствен приход от Дарения от страната за изнесено обучение на деца със СОП на 

стойност – 3700.00 лева. 

            Собствен приход-  Предадени метални отпадъци /желязо/ на вторични суровини на 

стойност 27.90 лева. 

Разходите на РЦПППО - Силистра за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са в общ 

размер на 590454.90 лева , от които за възнаграждения и осигуровки от работодател– 

499985.11лева, Други възнаграждения и плащане на персонала –40165.82лева, за издръжка – 

40400.72лева и капиталови разходи – 9903.60 лева. 

 

параграф наименование Сума лева Сума лева 

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала , нает 

по трудови и служебни правоотношения 

405771,12  

§ 01-01 заплати и възнаграждения - ср. годишни 

щатни бр.20  от персонала наети по трудови 

правоотношения 

405771,12  

 Работни заплати  345101,62 

 ДТВ – 3 плащания    23024,00 

 ЕДТВ за постигнати резултати    14791,50 

 ЕДТВ за постигнати резултати - директор      1398,00 

 ЕДТВ в края на годината    18456,00 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за 

персонала 

40165,82  

§ 02 -01 заплати и възнаграждения на нещатен 

персонал 

 0 

§02-02 възнаграждения на персонала по извън 

трудови правоотношения 

 0 

§ 02 -05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

16038,64  

СБКО  6412,64 
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представително облекло  9626,00 

§ 02-08 обезщетения на персонала с характер на 

възнаграждения 

24127,18  

обезщетение за временна нетрудоспособност 

от работодателя 

 3628,95 

 Обезщетение за неизползван отпуск – чл.224 

от КТ 

 1377,94 

 Обезщетение по чл. 222, ал.3 от КТ  19120,29 

§ 05-00 Осигурителни вноски 94213,64  

§ 05-51 осигурителни вноски от работодатели за 

Държавно обществено осигуряване 

 47554,79 

§ 05-52 вноски за Учителски пенсионен фонд  15337,76 

§ 05-60 здравно - осигурителни вноски от 

работодатели 

 20475,18 

§ 05-80 вноски за допълнително задължително 

осигуряване 

 10845,91 

§ 10-00 Разходите за издръжка на РЦПППО 39706,53  

§ 10-13 пост. инвентар и облекло : работно облекло    1000,00 

§ 10-14 учебни и научноизследователски разходи и 

книги за библиотека: учебни материали 

     693,47 

§ 10-15 материали – други материали на стойност    7907,28 

 1. Консумативи COVID 19    

2.ТО-2 на Фабия  /Филтри/ 

3. Канцеларски материали и ЗУД 

4. Разклонители  

5. Тонер касети  

6. Консумативи за почистване  

7. противокомарна мрежа   

8. ТО-2 на Пежо Боксер /Филтри   

9. Инвентар/Мотика и катинар/    

10. Чанти за Лаптоп  

11. Камера WEB  

12. Графични таблети 

 

 2112.55 

  109.26 

  692.30 

    42.00 

1687.22 

  315.13 

    90.00 

  109.52 

    17.00 

  560.00 

    72.30 

2100,00 

§ 10 – 16 вода, горива и ел. енергия  3490,92 

 Бензин на стойност –     1089.20 лева. 

Дизелово гориво – 1627.84 лева. 

Двигателно масло Фабия 

Двигателно масло и антифриз ПежоБоксер 

Авансово платена ел. енергия  

Авансово платена вода  

 

 700,48 

876,50 

144,00 

178,94 

1500,00 

100,00 

§ 10 – 20 разходи за външни услуги  24320,50 

 1.пътни разходи    

2.Пощенски разходи ,писма , П.кутия и преса  

3.Разходи за телефон и интернет  

4.ГТП на Фабия и Пежо Боксер  

5.Възстановена сума за Електронни дневници  

6.Ремонт на принтер  

7.Зареждане на пожарогасители  

8.Настаняване на изнесено обучение на деца 

със СОП  

9.Настаняване на изнесено обучение на 

педагогически специалисти 

 5098.24 

126.27 

2151.22 

179.50 

456.00 

48.00 

34.00 

1600.00 

 

665.00 
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Гл. счетоводител: ....................                                    Директор: .................. 

                / Ст. Начева /                                                         / Н. Русева /      

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.Обслужване трудова медицина по договор  

11.Сито печат  и Диплени  

12.Абонам.такса обслужване на техника 

13.Обучение на педагогически персонал-  

14.Абонаментна такса 2020г.за Хостинг и 

Домейн 

15.Платен паркинг по договор за Пежо 

Боксер/БУС/ 

16.Замерване за осветеност на работните 

места  

17.Монтаж и демонтаж на гуми на Шкода 

Фабия  

18.Подновяване на ел.подпис / КЕП /  

19.Антивирусни програми  

20.Услуга чистота  

21.Рекламни материали  

22.Възстановена сума от представително 

облекло  

23.Абонаментна такса за ПП ФСД и ТРЗ за 

2021г 

 

234.00 

300.00 

7229.04 

3526.00 

 

377.40 

 

323.00 

 

91.20 

 

26.00 

10.80 

126.00 

1249.15 

507.68 

 

152.00 

 

1026.00 

§ 10-30 разходи за текущ ремонт  0 

    

§ 10 – 51 Командировки в страната  135,55 

    

§ 10- 62 Застраховки всичко  2158,81 

 Застраховка персонал 

Гражданска отговорност на МПС – Бус и 

Шкода 

Каско Шкода 

 742,61 

 

708,32 

707,88 

§ 19 – 01 Платени държавни данъци, такси 194,00  

 винетки  194,00 

§ 19 –81 Платени общински данъци, такси  500,19 

 Данък върху МПС 

Такса битови отпадъци 

  

§ 52–01 Придобиване на компютри и хардуер 9903,60  
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