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                                                О   Т   Ч   Е   Т    
  
         Относно :изпълнението на училищния бюджет  към 31.03.2017год.  

Във връзка с прилагането на чл.291 от Закона за предучилищното и училищно 

образование   представям  отчет  за приходната и  разходната част на бюджета  за периода 

01.01.2017 до 31.03.2017год., както следва: 

   Източници на приходи: 

 Собствени приходи   2086,50 лв. 

в това число от    

 От учебно п-во    2026,50 лв. 

 Наеми                                                 60.00 лв.  

 Дарения                                        ................лв. 

 Преходен остатък 2016 год.-      ............... лв. 

 Средства от МОН  -          134 888.50 лв.  

Всичко приходи -          136  975.00 лв.   

 Разходи по бюджета на училището:                                   

Параграфи Наименование на разходите  
План 

2017г. 

Отчет към 

31.03.2017 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 379 938 85537 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови правоотношения   

  01-03 
заплати и възнаграждения на персонала по 

правоотношения приравнени към трудовите    

  01-09 
допълнително материално стимулиране и други 

допълнителни възнаграждения   

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 19 327 2156 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения   12 

  02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения  177 

  02-05 
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер 

на възнаграждение  1482 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение   

  02-09 другиплащания и възнаграждения  485 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 84 276 19110 

  
05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО)  10017 

  
05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УПФ)  2919 

  05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели  4218 

 
05-80 

вноски за допълнително задължително  

осигуряване от работодатели  1956 

10-00 Издръжка 58 630 16004 

  10-11 
Храна –тук се отчитат закупените хранителни 

продукти за учебно производство  1252 

  10-12 Медикаменти   

  10-13 Постелен инвентар и облекло   



  10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките-Учебни и научно-

изследователски разходи и книги за 

библиотеките-тук са включени 

 извънкласна дейност –  103.93 лв. 

 подготовка за състезания-  392.60лв 

 ПМС№129-за физкултура-……… лв 

 учебни помагала и книги –54.00.лв 

 учебна документация-………..лв. 

др.материали – 69.00лв. 

уч.практика-1747.07 лв 

уч.производство – 77.60  лв. 

 СБКО ученици учебно производство-…… лв.  2444 

  10-15 

Материали-кан.материали ,хигиенни материали и 

медикаменти ,ел.материали, ВИК и строителни 

материали, КМЗ-това са закупуваните материали за 

оборудване на класните стаи ,учебните 

работилници , кабинети и канцеларии, амбалажна 

хартия, други материали  1676 

  10-16 вода, горива и енергия  7233 

  10-20 

разходи за външни услуги-транспортни 

разходи,телефонни и пощенски 

разходи,квалификация и консултации,абонаментна 

поддръжка ,малки ремонти , трудова 

медицина,интернет и други външни услуги  2785 

  10-30 Текущ ремонт   

  10-40 
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни 

вноски за ДОО и НЗОК)   

  10-51 командировки в страната  614 

  10-52 краткосрочни командировки в чужбина   

 10-98 Други разходи неклафицирани   

19-00  
Платени данъци,такси и административни 

санкции 2500  

40-00 Стипендии 19 967 5065 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи   

                Всичко 564 638 127872 

                                Общо разходи:     127  872.00лв 

Оставащи средства :   9 103.00лв.  

Изразходваните средства за периода са: 

 за извършване на разплащания  на работни заплати 

 плащания на осигурителни вноски 

 закупуване на хранителни продукти за учебна практика; 

 закупуване на материали за поддръжка, строителни материали 

за извършване на ремонтни работи, канцеларски и хигиенни материали; 

 транспортни разходи и други външни услуги ; 

 стипендии на учениците ; 

 участие в Регионално състезание  в град София; 

 и всички необходими консумативи  за нормалното протичане на учебния 

процес; 

                            Гл.счетоводител:           

     Дата 18.04.2017 год.         /М.Митрева/ 

                        гр.Кърджали                                 


