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ИНФОРМАЦИЯ 
 

за изпълнение на делегирания бюджет на училището 

за четвъртото тримесечие на 2019 година 

 

    Бюджетът на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров е управляван 

законосъобразно и през четвъртото тримесечие на 2019 година. Средствата са 

разходвани съобразно плануваното. 

    Изразходени средства в края на четвъртото тримесечие – 385025 лв., което 

съставлява 94,76 % от бюджета. Незначително по-нисък разход е отчетен в края на 

2018 г. – 94,20 %.   

    Съпоставка на план, отчет, разход за заплати и издръжка в края на четвъртото 

тримесечие на 2017, на 2018 и 2019 година. 
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     От диаграмата става ясно, че през последните три финансови години 

пропорционално растат планът, отчетът и средствата за заплати на работещите, 

нормален процес, очакван, предвид увеличението на заплатите. Относно издръжката 

на училището се отчита най-висок дял през 2018 година. През 2019 година процентът 

на средствата за издръжка е по-малък, което се дължи на финансовата подкрепа от 

страна на училищното настоятелство. 

 

Средствата по план за 2019 година са 406321 лв.  

 

         

    За четвъртото тримесечие  

          на 2019 година 
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Разход на средствата по тримесечия за финансовата 2019 година. 

 

От диаграмата по-долу е видно, че разходите по тримесечия са сравнително еднакви. Най-

малко средства са отчетени през третото тримесечие, което произтича от факта, че в летния 

период разходите са издръжка и заплати са занижени. 

 

 
 

За заплати на персонала при план 252702 лв. са изразходвани 252702 лв. 

За персонал, по извънтрудови правоотношения – при план 15820 лв. са 

изразходвани 14011 лв. 

За СБКО и представително облекло – при план 9959 лв., разходвани 9959 лв.  

За задължителни осигурителни вноски от работодателя  са планувани 60762 

лв., от които за тримесечието са изразходвани – 60675 лв., както следва: 

- За държавно обществено осигуряване – 33141 лв.; 

- За универсиален пенсионен фонд – 9517 лв.; 

- За здравно осигуряване – 12988 лв.; 

- За допълнително задължително осигуряване от работодателя /за родените 

след 1960 г./ - 5029 лв. 

За издръжка / храна, материали, вода, енергия, командировки – при план 

60149 лв. са разходвани 41014 лв., както следва: 

- Храна – 22758 лв.; 

- Работно облекло – 1360 лв.; 

- Материали – 1741лв.; 

- Учебни и научно-изследователски разходи – 5404 лв.; 

- Вода, горива, енергия – 3602 лв.; 

- Разходи за външни услуги – 2872 лв.; 

- Текущ ремонт – 1705 лв. 

- Командировки  – 1539 лв.  

 

 

 

1-во трим.; 
95374 лв.

2-ро трим.; 
92468 лв.

3-то трим.; 
86966 лв.

4-то трим.; 
110217 лв.

остатък; 21296
лв.

БЮДЖЕТ 2019



Отчет на бюджета към 31.12.2019 г. по параграфи: 

Параграф  Делегирани дейности План /лв./ Отчет към 

31.12.2019 г. 

01-00 Заплати за персонала, нает по 

трудово и служебно правоотношение 

252702 252702 

01-01 Заплати на персонала, зает по 

трудово правоотношение 

252702 252702 

 

02-00 Др. възнаграждения и плащания за 

персонала 

 31938  29878 

02-01 За нещатен персонал, нает по трудови 

правоотношения 

  5659    5639 

02-02 За персонала по извънтрудово 

правоотношение 

 15820  14011 

02-05 СБКО   9959   9959 

02-09 Други плащания и възнаграждения     500        269 

 

 

05-00 Задължителни осигурителни  вноски 

от работодателя 

 60762  60675 

05-51 За ДОО 

/държавно обществено осигуряване/ 

 33141  33141 

05-52 За УПФ 

/универсиален  пенсионен фонд/ 

  9517    9517 

05-60 Здравноосигурителни вноски 12988   12988 

05-80 Допълнително задължително 

осигуряване от работодателя 

/за родените след 60 г./ 

  5116    5029 

10-00 Издръжка 60149   41014 

10-11 Храна 22758   22758 

10-13 Постелен инвентар и облекло   1360     1360 

10-14 Учебни и научноизследователски 

разходи и книги за библиотеките 

  5404     5404 

10-15 Материали   7873     1741 

10-16 Вода, горива и енергия   9649    3602 



10-20 Разходи за външни услуги   8300    2872 

10-30    Текущ ремонт   1705    1705 

10-51 Командировки в страната   3000    1539 

10-62 Разходи за застраховки     100        33 

19-01 Държавни такси       50        36 

План /лв./                    406321                   Отчет към 31.12.2019 г. - 385025 

лв.                 

 

 
 

 

  В отчетния период са извършени вътрешнокомпенсирани промени, както следва: 

прехвърлени кредити от параграф в параграф: 

- От § 0205 в § 0101  –   2341 лв.  

- От § 1015 в § 0101  –   4580 лв.  

- От § 1015 в § 1011  –   2726 лв.  

- От § 1015 в § 1014  –     412 лв.  

- От § 1030 в § 5201  –     720 лв.  

- От § 0551 в § 0552  –     362 лв.  

- От § 0580 в § 0552  –       97 лв.  

- От § 0580 в § 0560  –       51 лв.  

 

  Промените са извършени, поради недостиг на средства за заплати, за 

задължителни осигурителни вноски, за храна. 

   Училището няма неразплатени разходи към 31.12.2019 г. 

Отчет

към 31.12.2019 г.

385025

Заплати

252702

Др. възнагр. и 
плащания

29878

Задълж.

осигурителни   
вноски

60675

Издръжка

41014



 

   На интернет страницата на училището са публикувани утвърденият бюджет и 

отчетът за изпълнението му, съгласно чл.112 на ПМС №1/09.01.2013 г.   

   Информация за изпълнение на бюджета е предоставена на Училищното 

настоятелство и на Обществения съвет. 

 

  

X  

ЛИДИЯ НИКОЛОВА

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Остров

Подписано от: Lidiya Detelinova Nikolova  


