
      
 

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 31.12.2014 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                       957198 лв. 

 

1.Собствени приходи:                                                                                            0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                        876588 лв. 

 

            3. Преходни остатъци:                                                                                 16163 лв. 
                 -   Субсидии                                                                                                            16163 лв. 

      

            4. Дофинансиране на ДД с общински средства:                                             0 лв.  

 

            5. Други:                                                                                                          64447лв. 

 

              - „ИКТ в училище”                                                                                             208 лв. 

              -  Марка „Без свободен час”                                                                            3300 лв. 

              -  Проект „С грижа за всеки ученик”                                                               650 лв. 

              - Целодневна организация на учебния ден 1-4 клас                                     3792 лв. 

              -  Стипендии                                                                                                     1890 лв.  

   - Учебници     ½                                                                                              32370 лв.   

              -  Обезщетения                                                                                                   639 лв.     

              -  Подобряване на МТБ – дейност 4                                                             17500 лв. 

              - Възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора            1823 лв. 

              - За увеличение на стандарта за издръжка на един ученик                         2275 лв. 

                                             

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2014 г. 

Отчет към 

31.12.2014 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

596299 595627 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

26810 25944 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

137350 130629 

10-00 Издръжка 226617 188399 

19-01 Разоди за други данъци в 

централния бюджет  

1500 1357 

40-00 Стипендии 1890 1890 

ОБЩО:  990466 943846 
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Дофинансиране на ДД с общински средства  

 

01-01 Заплати и възнаграждения на 

персонал по труд. правоотн-я 

600 0 

ОБЩО:  

 
600 0 

 

 

Общо годишен план                                          991066 лв. 

Общо постъпления                                            957198 лв.  

Общо  разход към 31.12.2014 г.                        943846 лв. 

Възстановен временен безлихвен заем по бюджета на училището  по Схема 

 „Училищен плод”                                                + 1028 лв.  

Преходен остатък за 2015 г.                               14380 лв. 

 

 

Не приведени от ПРБК субсидии:  33868 лв. 

 

Държавна дейност – други приходи ( от стопанска дейност ) – 899 лв. 

Държавна дейност с целеви характер – за учебници и учебни помагала 1/2 – 32369 лв. 

Дофинансиране на ДД с общински приходи – 600 лв. 

 

             

Промени по Бюджета през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.: 
I. Промени по решение на ПРБК:  

1. Увеличава бюджета на училището за 2014 г. с 64739 лв . Средствата са  за  учебници и 

учебни помагала на учениците от I до VII клас. 

2. Увеличава бюджета на училищетоп за 2014 г. с 1890 лв. Средствата са за изплащане на 

стипендии на деца с изявени дарби в областта на спорта. 

3. Увеличава бюджета на училището  за 2014 г.с 160 лв. Средствата за за реализиране 

дейностите по НП „ИКТ в училище”. 

4. Увеличава бюджета на училището за 2014 г.с 2801лв. Средствата са за реализиране 

дейностите по НП „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час”. 

5. Увеличава бюджета на училището за 2014 г. с 2275 лв. Средствата са определени съгл 

стандартите в делегираните от държавата дейности с Решение на МС № 533 от 2014 г. 

6. Увеличава бюджета на училището за 2014 г. с 639 лв. Средствата са по НП „ Оптимизация 

на училищната мрежа” – Модул” Обезщетения на персонала”. 

7. Увеличава бюджета на училището за 2014 г. със 17500 лв. Средствата са за реализиране 

дейностите по НП „Модернизация на МТБ в училищата”- Дейност 4. 

8. Увеличава бюджета на училището за 2014 г. с 1823 лв. Средствата са за определяне 

резултатите от труда на дирекора за учебната 2013 -  2014 г. 

 

II. Вътрешно компенсирани промени: 

 

Заповед № 405-834 / 27.03.2014 г. 

 
Намаление на § 01-01 Възнаграждения на персонал, нает  по трудови правоотношения с 660 лв. 

       Увеличение на § 02-02 Възнаграждения на персонал  по извънтрудовеи правоотношения с 450 лв. 

       Увеличение на § 02-05 Изплат. суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение със 160 лв. 

       Увеличение на § 02-08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения  с 50 лв. 

Намаление на § 10-15 Материали с 1200 лв. 

       Увеличение на § 10-20 външни услуги с 1000 лв. 

       Увеличение на § 10-51 командировки в страната с 200 лв. 



      
 

 

 Заповед № 727-1156 / 25.06.2014 г. 

 
Намаление на § 05-51  Осигурителни вноски от работодател за ДОО  с 1650 лв.  

        Увеличение на § 02-08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения с 650 лв. 

        Увеличение на § 0-09 Други плащания и възнаграждения с 1000 лв. 

Намаление на § 10-16 Вода, горива, ел. Енергия с 2500 лв. 

        Увеличение на § 10-30 Текущ ремонт с 2500 лв. 

Намаление на § 10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи с 20000 лв. 

        Увеличение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения. с 

20000 лв.    

 

 

Заповед № 866-52 / 24.09.2014 г.  
 

 

Намаление на § 10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи  с  29820  лв. 

       Увеличение на § 01-01 Възнаграждения на персонал, нает  по трудови правоотношения с 29220 лв. 

       Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения  с 600 лв. 

Намаление на § 10-15  Материали с  3600 лв. 

       Увеличение на § 10-14 Учебни и научноизсл. разходи с 1100 лв. 

       Увеличение на § 10-20 Външни услуги  с 2500 лв. 

 

Заповед № 995-181 / 17.10.2014 г. 

 
1.Увеличение бюджета на училището за 2014 г. с 80 лв. 

Средствата са за реализиране на дейностите по НП „Информационни и комуникационни технологии в 

училище”. Промяната да се отрази в увеличение на § 10-20 Външни услуги. 

2. Увеличение бюджета на училището за 2014 г. с 1392 лв. 

       Средствата са за реализиране на дейностите по НП „На училище без отсъствия”, Мярка       

      „Без свободен час” за периода 01.11.2013 г.- 28.02.2014 г. Промяната да се отрази в увели 

      чение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения. 

3. Увеличение бюджета на училището за 2014 г. с 2275 лв. 

       Средствата са определени съгласно стандартите в делегираните от държавата дейности 

      по образование с Решение на Министерски съвет № 533 от 2014 г. 

      Промяната да се отрази в увеличение на § 10-20 Външни услуги. 

 

 
 

Неразплатени  и  просрочени  задължения:  

 
 30779 лв. към „Анубис Булвест” ООД – гр. София по фактура № 0000051377/04.07.2014 г. за 

учебници и учебни помагала поради неполучена субсидия от ПРБК. 

 

 

 

Гл. счетоводител:                                                                                    Директор: 

       Мария Арнаудова                                                                                  Даниела Кемчева 


