
      
 

ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” 

Пазарджик 4400               тел. 44 45 90 

ул.”Екзарх Йосиф” №15   БУЛСТАТ 000341717   E-mail ou3pz@abv.bg 

 

 

С П Р А В К А  

за  изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2013 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                      1014267 лв. 

 

1.Собствени приходи:                                                                                            0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                         877798 лв. 

 

            3. Преходни остатъци:                                                                                 110266 лв. 
                 -   Субсидии –                                                                                                           93794 лв. 

                 -   Проект „Без свободен час”  - 2011 г.                                                                      992 лв. 

                 -   Проект „С грижа за всеки ученик”                                                                       1200 лв. 

                 -   Закуски – 1-4 клас по ПМС №308                                                                           230 лв. 

                 -   Целодневна организация на уч. ден за учениците от 1 и 2 клас                        3149 лв. 

                 -   Проект „ ИКТ в училище „ – закупуване на ДМА                                              9750 лв.                                      
                 -   Проект „УСПЕХ” – 2012 г.                                                                                    1151 лв.         

      

            4. Дофинансиране на ДД с общински средства:                                           288 лв.  

 

            5. Други:                                                                                                           25915 лв. 

 

              - „ИКТ в училище”                                                                                            112 лв. 

              -  Стипендия                                                                                                     1350 лв.   

              -  Учебници и учебни помагала                                                                      9772 лв. 

              - По НП „На училище без отсъствия” Мярка „Без свободен час”              1220 лв. 

              - По ПМС №129 /2000 г. за подпомагане физ. възпитание и спорт            1905 лв. 

              - Диференцирано заплащане – директор                                                       1556 лв.  

              - Проект на ИСДП „Мисия Добро отношение”, „Моят малък оазис”      10000 лв                       

 

 

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2013 г. 

ОТЧЕТ 

 към 

31.12.2013 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

633300 633295 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

29050 28651 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

139440 139277 

10-00 Издръжка 192922 176023 

40-00 Стипендии 1350 1350 
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52-00   Придобиване на ДМА 16710 16710 

ОБЩО:  1 012772 995306 

 
Дофинансиране на ДД с общински средства  

 

01-01 Заплати и възнаграждения на 

персонал по труд. правоотн-я 

288 288 

ОБЩО:  

 
288 288 

 

 

Дейност 1713 Масов спорт 

 

10-15 Материали 1905 1905 

ОБЩО:  

 
1905 1905 

 
Общо годишен план       1014965 лв. 

Общо постъпления         1014267 лв.  

Общо годишен разход      997499 лв. 

Разлика между ОГП и постъпления 698 лв. 

Разлика между ОГП и ОГР   17466 лв. 

 

Преходен остатък  за 2014 г.  – 16163 лв.  

 

Възстановени средства на Община Пазарджик по Мярка „Без свободен час” – 756 лв. 

 

Неполучени средства по бюджета на училището :  698 лв. 

По НП „Сгрижа за всеки ученик”  - 650 лв.  

По НП „ИКТ в училище „ -  48 лв. 

 

Възстановен временен безлихвен заем от бюджета на училището  по Схема 

 „Училищен плод”    + 151 лв.       

             

Промени по Бюджета през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.: 
I. Промени по решение на ПРБК:  

1.Увеличава бюджета на училището с 9772 лв.Средствата са за закупуване на учебници и 

учебни помагала. 

2.Увеличава бюджета на училището с 1220 лв.Средствата са предоставени по НП „На 

училище без отсъствия, Мярка „Без свободен час” 

3. Увеличава бюджета на училището със 160 лв. Средствата са за изпълнение на 

дейностите по НП „ИКТ в училище” за осигуряване на информационна свързаност. 

4. Увеличава бюджета на училището с 1905 лв.Средствата са за подпомагане физическота 

възпитание и спорт по ПМС №129 /2000 г. 

5. Увеличава бюджета на училището с 1556 лв. Средствата са за изплащане на 

допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда  на директори за учебната 

2012-2013 г. 

6.Увеличава бюджета на училището с 650 лв. Средствата са за реализиране дейностите по 

НП „С грижа за всеки ученик”. 



      
 

7. Увеличава бюджета на училището с 10000 лв. Средствата са дарение от ИСДП – 

гр.София по Проект „Мисия Добро отношение” и „Моят малък оазис”. 

 
II. Вътрешно компенсирани промени: 

Заповед № 16-50-1241 / 10.09.2013 г. 
Намаление на § 01-01 Възнаграждения на персонал, нает  по трудови правоотношения с 2000 лв. 

Увеличение на § 02-02 Възнаграждения на персонал  по извънтрудовеи правоотношения с 200 лв. 

Увеличение на § 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО с 1000 лв. 

Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 800 лв. 

Заповед № 1947-276 /03.12.2013 г. 
Намаление на § 10-20 Външни услуги с 4000 лв. 

Увеличение на § 10-30 текущ ремонт с 3500 лв. 

Увеличение на § 10-51 командировки в страната с 500 лв. 

 

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения:  няма 
 

 

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител:                                                                                    Директор: 

       Мария Арнаудова                                                                                  Даниела Кемчева 


