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ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

КЪМ 30.06.2022 г. 

 

 

Отчет за приходите към 30.06.2022 г. 
  

 Към 30.06.2022 година получената субсидия  от ДД  е в размер на 452 111 лв. и 
от МД 13 209лв., §61-05 трансфери от МТСП осигуряване заетост 4 561 лв., по §76-

00 399 лв. сме погасили част от временен заем използван по проект „Подкрепа за 
приобщаващо образование“ и сме използвали малък заем за плащане по проект 
„Подкрепа за успех“; по §88-03 -1840 лв. това е разликата между получените трансфери 
и извършените разходи по Оперативните програми. 
 

Общо приходи – 468 440 лв. 
 

Отчет за разходите към 31.03.2022 г. 
• § 01-01 Заплати на персонала по ТП                      222 574 лв. 
• § 02-00 Други възнаграждения и пл. на перс.           9 239 лв. 
• § 05-00 Задълж. Ос. Вн. от работодателя                 45 609 лв. 
• § 10-00 Издръжка                                                       63 101 лв. 
• § 19-81 Платени общински данъци и такси              1 939 лв. 
• 1532 Програми за временн заетпст ДД                     3 794 лв. 

                                                                      ВСИЧКО:     346 256 лв. 
 

Наличност в банката в края на периода – 122 183,70 лв. 
 

В края на периода със Заповед № РД-03-562 от 29.06.2021 г. на директора на 
училището извършихме компенсирани промени по плана: 
 

 

В ДЕЙНОСТ 1322 – Общообразователни училища 

 

 

По плана за разходите в увеличение :. 
 

§02-05 Изплатени суми с характер на възнагр. / в увеличение/                      + 4 000.00 лв. 
§02-08 Обещетения характер на възнагр. / в увеличение/                               + 9 000.00 лв. 

§10-14 Учебни, научно-изслед.разходи, книги библ. /в увеличение/             + 2 512.00 лв. 
§10-16 Вода, горива и енергия /в увеличение/                                                  + 5 167.00 лв. 
                                           

                                                      ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ:                      + 20 679.00 лв. 
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По плана за разходите в намаление : 
 

 

§ 01-01 Разходи за перс. по труд. прав. /в намаление/                                    -  8 335.00  лв. 
§ 10-91 Разходи за СБКО   / в намаление/                                                        -  8 577.00 лв. 
§ 10-98 Други разходи за издръжка   / в намаление/                                       -  3 767.00 лв.           

                                                 ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ:                       - 20 679.00 лв. 
 

 

 

През второто тримесечие извършените разходи са в рамките на определения 
бюджет. Нямаме преразход. Осигурено е отоплението за зимния период на учебната 
2022-2023 г.  

В момента се извършва ремонт на покрива и предстои ремонт на една клас стая. 
Нямаме просрочени задължения. 

 Изразходването и отчитането на бюджетните средства се извършва съгласно 
Закона за бюджета на РБ, Постановлението за неговото изпълнение, Закона за 
счетоводството, Закона за публичните разходи - отговорно, разумно, прозрачно и с 
грижата на добър стопанин.  
 Желая Ви спокойна и ползотворна ваканция! 
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