
Финансов отчет на БУ Пейо Яворов 

За 2019-2020 учебна година 

 

Настоящият финансов отчет се отнася за учебната 2019-2020 година, обхваща периода от 

1ви юли 2019 до 30 юни 2020 година и се състои от Отчет за приходите и разходите и Отчет за 

паричния поток за 2019-2020 учебна година. 

Настоящия отчет заедно с Годишния доклад на Родителския съвет има за цел да представи 

по възможно най-детайлен начин финансовото състояние и финансовите аспекти на дейността 

на БУ Пейо Яворов. При разглеждането на настоящия Финансов отчет трябва да се вземат 

предвид следните обстоятелства: 

1. Заплащането е индексирано с 2% спрямо предходната учебна година и е определено 

на 20,80 евро брутно на учебен час, 10,40 евро на час за хигинист и 10 евро на час за 

охрана считано от 1 септември 2019 година.  

2. Предвидени са 3 учебни часа на стойност 62,40 евро брутно на учител на месец за 10 

месеца за покриване на допълнителната работа по подотовка на учебните часове, 

проверка на домашните и самостоятелни работи и други ангажименти свързани с 

учебната дейност. 

3. Таксите са определени както следва: 

 185 евро за първо дете; 

 155 евро за второ дете; 

 55 евро за СИП Родинознание (Околен свят за 1ви и 2ри клас  и Човекът и 

обществото за 3ти и 4ти клас); 

4. През учебната 2019-2020 съботните часове се провеждат в сградата на ULB/УЛБ, за което се 

дължи наем в размер на 280 евро без ДДС на седмица. Допълнително се заплаща 

почистване на използваните помещения, от фирма указана от ULB/УЛБ в размер на 355,55 

евро с ДДС за 4 съботи. 

5. През 2019-2020 стартира Курс по Български език за възрастни, който финансово е 

формулиран, да се самоиздържа, като минимум 10% от приходите във връзка с него 

остават за бюджета на училището за покриване на допълнителни разходи във връзка с 

провеждането на курса като електричество, интернет, канцеларски материали и други. 

6. През учебната 2019-2020 стартира Курс по Български език за деца от 9 до 14 години, за 

които Българският език се явява втори или следващ по ред език. Целта на инициативата е 

децата да бъдат постепенно интегрирани в основните класове съобразно възрастта и 

нивото на владеене на Български език. 

7. През учебната 2019-2020 година бяха събрани дарения за дейността на училището както 

следва: 

 1000 евро от г-н Радан Кънев; 

 200 евро от г-жа Байсе Мехмедали; 

 255,55 евро от продажба на мартеници (с опис на събраните средства извършен от 

родители в Протокол), целево дарение за закупуване на народни носии и 

фолклорни елементи; 

 50 евро от 5Б клас, целево дарение за закупуване на народни носии и фолклорни 

елементи (постъпили по сметката на училището след 30.06.2020); 



 12 лаптопа втора употреба от г-н Андрей Ковачев, за които предстои закупуане на 

софтуер. 

8. В редовната кампания за набиране на средства за ОФ Детство бяха събрани 335,30 евро 

(на Коледното тържество с опис на събраните средства извършен от родители в Протокол 

в брой и по банков път), които бяха преведени на ОФ Детство (135 евро след 01.07.2020).  



 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
01.07.2019 - 30.06.2020 

    2019/2020   

Приходи 
 

€ 123,871.05   

Субсидия 
 

€ 60,787.50   

Приходи от такси, в т.ч. 
 

€ 61,578.00   

     Основна учебна дейност 
 

€ 48,158.00   

     Допълнителна учебна дейност 
 

€ 8,140.00   

     Курс 1 по БЕ за деца от 9-14 години 
 

€ 3,805.00   

     Курс по БЕ за възрастни 
 

€ 1,475.00   

Други, в т.ч. 
 

€ 1,505.55   

     Дарения  
 

€ 1,505.55   

  
  

  

Разходи 
 

€ 127,367.94   

Хонорари 
 

€ 102,491.40   

     Учебна дейност (изработени часове) 
 

€ 80,925.00   

Основна програма 
 

€ 63,201.60   

СИП ЧО и ОС 
 

€ 6,926.40   

Курс БЕ за деца от 9 до 14 години 
 

€ 4,035.20   

Курс по БЕ за възрастни 
 

€ 1,125.00   

Допълнителна седмица 
 

€ 1,414.40   

ДМС във връзка с електронното обучение 
 

€ 4,222.40   

     Управление 
 

€ 10,584.00   

     Финасист 
 

€ 3,732.00   

     Подготовка на учебния процес 
 

€ 5,678.40   

     Хигиенист 
 

€ 1,092.00   

     Охрана 
 

€ 480.00   

Учебна дейност 
 

€ 20,106.83   

     Телефон и транспорт 

 
€ 600.00   

     Наем учебни зали 

 
€ 5,880.01   

     Почистване ULB/УЛБ 

 
€ 1,782.00   

     Застраховка 

 
€ 415.32   

     Учебници, учебни помагала и материали 

 
€ 9,241.74   

     Електричество (за кабинетите на Ланкастър) 

 
€ 878.43   

     Интернет (за кабинетите на Ланкастър) 

 
€ 325.49   

     Чл.внос за АБУЧ 

 
€ 50.00   

     Хостинг домейн 

 
€ 7.26   

     Хигиенни консумативи 

 
€ 195.70   

     Канцеларски м-ли, копирни услуги: 

 
€ 721.01   

канцеларски м-ли 

 
€ 537.98   

копирни услуги 

 
€ 141.58   

други 

 
€ 41.45   

     Пощенски разходи 

 
€ 9.87   



Други 
 

€ 4,769.71   

     Тържества 

 
€ 168.81   

Други - цветя, украси, кетъринг 

 
€ 27.55   

Коледа 

 
€ 141.26   

     Абонаменти - Аз Буки в-к 
 

€ 41.00   

     Банкови такси 

 
€ 7.15   

     Адвокатски хонорар – договори на персонала 

 
€ 4,437.22   

     Други (ключове, паркинг, сигнална жилетка) 

 
€ 115.53   

  
  

  

Резултат за текущата учебна година   -€ 3,496.89   
 

  



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
 01.07.2019 - 30.06.2020 
     2019/2020   

Начално салдо 
 

€ 53,100.12   
Основна сметка Belfius 

 
€ 21,216.34   

Сметка резерв 
 

€ 31,883.78   

  
  

  

Входящи парични потоци 
 

€ 125,202.45   
Субсидия 

 
€ 60,787.50   

Приходи от такси 
 

€ 61,623.00   

     2018/2019 платени след 01.07.2019 
 

€ 45.00   

     2019/2020 платени до 30.06.2020 
 

€ 61,578.00   

Други 
 

€ 2,791.95   
     Дарения - фонд Детство 

 
€ 335.30   

     Дарения за БГУ 
 

€ 1,455.55   

     Възстановени надплатени с-ки електр. 
 

€ 279.06   

     Допълнителни комплекти учебници 
 

€ 68.00   

     Възстановени абонаменти за Уча.се 
 

€ 254.04   

     2018/2019 - възстановени гаранции; дарение носии 
 

€ 400.00   

  
  

  

Изходящи парични потоци 
 

€ 128,145.33   
Хонорари и свързани 

 
€ 102,693.40   

     2018/2019 изплатени след 01.07.2019 
 

€ 7,046.60   

     2019/2020 изплатени до 30.06.2020 
 

€ 95,646.80   

Учебна дейност  
 

€ 19,713.30   

     Наем учебни зали 

 
€ 5,880.01   

     Почистване ULB/УЛБ 

 
€ 1,782.00   

     Застраховка 

 
€ 415.32   

     Учебници и учебни помагала 

 
€ 9,309.74   

     Електричество 

 
€ 1,065.10   

     Интернет 

 
€ 302.76   

     Чл.внос АБУЧ 

 
€ 50.00   

     Хостинг домейн 

 
€ 7.26   

     Хигиенни 

 
€ 195.70   

     Канцеларски м-ли, копирни услуги 

 
€ 695.54   

     Пощенски разходи 

 
€ 9.87   

Други 
 

€ 5,738.63   

     Тържества и събития  

 
€ 168.81   

     2018/2019 събития - платени след 01.07.2019 

 
€ 416.80   

     Абонамент Уча.се (възстановени от учителите) 

 
€ 317.56   

     Абонамент в-к Аз Буки  

 
€ 41.00   

     Банкови такси 

 
€ 7.15   

     Банкови такси спестовна сметка 

 
€ 3.74   

     Адвокатски хонорар 

 
€ 4,437.22   

     Други 

 
€ 146.05   

     Дарение ОФ Детство 

 
€ 200.30   



Крайно салдо 
 

€ 50,157.24   
Основна сметка 

 
€ 18,277.20   

Спестовна сметка   € 31,880.04   
 


