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Отчет за приходите към 30.09.2022 г. 
  

 Към 30.09.2022 година получената субсидия  от ДД  е в размер на 639 593 лв., от 
тях сме ползвали малък безлихвен заем /§ 76-00/ за изплащане на разходи по Проект 
„Подкрепа за приобщ. образование“ и проект „Подкрепа за успех“; по § 88-03 -540  лв. 
това е разликата между получените трансфери и извършените разходи по Оперативните 
програми, по параграф 61-05 са получени 6 402 лв. по програма временна заетост. 
Общо приходи – 646 199 лв. 
 

През третото тримесечие, със Заповеди на кмета на общината са извършени две промени 
на бюджета в посока увеличение  на плана, а именно: 

• §02-08 – 3 098 лв. – обещетение по НП „Оптимизиране на вътрешната структура 
на персонала“; 

• §10-20 -  3 000 лв. – за НП „Отново заедно“  
•  

В края на периода със Заповед № РД-03-44 от 29.09.2021 г. на директора на училището 
извършихме компенсирани промени по плана: 

 

В ДЕЙНОСТ 1322 – Общообразователни училища 

 

 

По плана за разходите в увеличение :. 
 

§02-02 За персонал, извънтрудови правоотн. / в увеличение/                           + 224.00 лв. 
§02-05 Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение /в увеличение/                  + 500.00 лв. 
§02-08 Обещетения с х-р на възнаграждение /в увеличение/                         + 8 000.00 лв. 
§10-30 Текущ ремонт  /в увеличение/                                                               + 4 088.00 лв. 
                                           

                                                      ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ:                      + 12 812.00 лв. 
  

 

По плана за разходите в намаление : 
 

 

§ 01-01 Разходи персонал по трудови прав. /в намаление/                           - 12 812.00  лв. 
 

                                                ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ:                        - 12 812.00 лв. 
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Отчет за разходите към 30.09.2021 г. 
• § 01-01 Заплати на персонала по ТП                      334 891 лв. 
• § 02-00 Други възнаграждения и пл. на перс.          22 417 лв. 
• § 05-00 Задълж. Ос. Вн. от работодателя                 71 087 лв. 
• § 10-00 Издръжка                                                      105 291 лв. 
• § 19-81 Платени общински данъци и такси               1 939 лв. 
• 1532 Програми за временнта заетост                          5 687 лв. 

                                                                      ВСИЧКО:      541 312 лв. 
 

Наличност в банката в края на периода – 104 887,30 лв. 
 

 

 През третото тримесечие извършените разходи са в рамките на определения 
бюджет. Нямаме преразход и задължения към доставчици. Извърши се ремонт на голяма 
част от покрива на училището, ремонт на две класни стаи.  

 Два пъти през годината получихме ДТВ. Предстои изплащане за постигнатите 
резултати от труда на педагогическия и непедагогическия персонал.   
 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.  
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