
      

 

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 31.12.2015 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                        949924 лв. 

 

1.Собствени приходи:                                                                                            0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                         861701 лв. 

            3. Преходни остатъци:                                                                                  14380 лв. 
- Субсидии                                                                                                            7410 лв. 

- Закуски – 1-4 клас по ПМС №308                                                                     718 лв. 

- Целодневна организация на уч. ден за учениците от 1 и 2 клас                   6252 лв. 

 

            4. Други:                                                                                                           73843 лв. 

 

-  Учебници и учебни помагала от 2014 г.                                                       32369 лв. 

-  Учебници и учебни помагала за 2015 г.                                                       12776 лв. 

-  Масов спорт  - 2014 г.                                                                                      1866 лв. 

-  Масов спорт  - 2015 г.                                                                                      1779 лв. 

-  Пътни на пътуващ учител                                                                                 333 лв. 

-  Мярка „Без свободен час”  за м.11.2014 г. – м. 10. 2015 г.                          3057 лв.                                                                                                  

-  Модул „ Обезщетения за персонала „                                                            8800 лв. 

-  Проект „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

-                      ученически олимпиади”                                                                650 лв. 

- Диференцирано заплащане на директор                                                        1367 лв. 

- За увеличение на работните заплати от 01.10.2015 г.                                 10846 лв.    

 

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2015 г. 

ОТЧЕТ 

 към 

31.12.2015 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

634860 623126 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

34271 31589 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

137000 136338 

10-00 Издръжка 147840 146513 

19-01 Платени държавни данъци и 

такси 

1360 1320 

52-19 Придобиване на ДМА 1608 1608 

Общо :  956939 940494 

mailto:ou3pz@abv.bg


      

 

 

 РАЗХОДИ : Масов спорт 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ГОДИЩЕН 

ПЛАН  

2015 г. 

ОТЧЕТ 

към  

31.12.2015 г. 

10-15 Материали 3646 3646 

 

Общо годишен план:                                        960584 лв. 

Общо постъпления :                               949924 лв.                                                               

Общо разходи :                                                944140 лв.  

Възстановен временен безлихвен заем по бюджета по Схема „Училищен плод”          899 лв.    

Не получена субсидия за увеличаване броя на учениците от 15.09.2015 г. –               10660 лв. 

Преходен остатък към 31.12.2015 г.                                                                                        6683 лв. 

          

Промени по Бюджета през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.: 

1. Промени по решение на ПРБК:  

1.1. Увеличава бюджета на училището с 12776 лв. Средствата са за закупуване на учебници 

и учебни помагала на учениците от I до VII клас. 

1.2. Увеличава бюджета на училището с 333 лв. Средствата са за възстановяване на част от 

разходите за транспорт от местоживеене до месторабота на педагогическия персонал за 

2015 г. 

1.3. Увеличава бюджета на училището с 3646 лв. Средствата са предоставени по ПМС № 

129 / 11.07.2000 г. за подпомагане физическото възпитание и спорт в училище. 

1.4. Увеличава бюджета на училището със 160 лв. Средствата са по проект „ИКТ в 

училище” – доставка на интернет. 

1.5. Увеличава бюджета на училището с 650 лв. Средствата са по НП „С грижа за всеки 

ученик”, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади“. 

1.6. Увеличава бюджета на училището с 1367 лв. Средствата са за Диференцирано 

заплащане на директор за учебната 2014 – 2015 г. 

1.7. Увеличава бюджета на училището с 8800 лв. Средствата са предоставени по НП 

„Оптимизация на училищната мрежа” , Модул „Обезщетения за персонала”. 

1.8. Увеличава бюджета на училището с 10846 лв. Средствата са предоставени за 

увеличение на работните заплати от 01.10.2015 г. 

1.9. Увеличава бюджета на училището с 3057 лв. Средствата са предоставени по НП „На 

училище без отсъствия” , Мярка „Без свободен час”. 

1.10. Увеличава бюджета на училището с 10660 лв. Средствата се осигуряват от делегирани 

от държавата дейности ”Общообразователни училища„ поради увеличение броя на 

учениците от 15.09.2015 г. 

2.  Вътрешно компенсирани промени: 

Заповед № 2152-737 / 27.03.2015 г. 

1. Намаление на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал, нает по труд. правоотношения с  

5000 лв. 

      1.1. Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения с 200 лв. 

1.2. Увеличение на § 10-15  Материали  с 2300 лв. 

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

 



      

 

Заповед № 2483-1068/19.06.2015 г. 

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

с 5800 лв. 

1.1. Увеличение на § 10-91 Разходи за СБКО в натура с 5800 лв. 

2. Намаление на § 02-02 Възнаграждения на персонал, нает по извънтрудови правоотношения с 

1000 лв. 

2.1. Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения с  1000 лв. 

3. Намаление на §10-16 Вода, горива ,ел. енергия с  830 лв. 

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

3.2. Увеличение на § 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина с 600 лв. 

3.3. Увеличение на § 10-62 Разходи за застраховки с 30 лв. 

 

Заповед № 1-41/25.09.2015 г. 

1.Намаление на §02-05 Изпл. суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение с 250  лв. 

1.1. Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения с  250 лв. 

2. Намаление на § 05-51 Осигурителни вноски от работодател  за ДОО с  400 лв. 

2.1. Увеличение на § 05-80  вноски за ДЗПО от работодател с 400 лв. 

3. Намаление на §10-16 Вода, горива ,ел. енергия с  6500 лв. 

3.1. Увеличение на § 10-15 Материали с 1300 лв. 

3.2. Увеличение на § 10-30 Текущ ремонт с 4300 лв. 

3.3. Увеличение на § 10-51  Командировки в страната с 300 лв. 

3.4. Увеличение на § 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина с 600 лв. 

4. Намаление на §10-20 външни услуги с  1200 лв. 

4.1. Увеличение на § 10-14  Учебни и научноизслeдователски  разходи с 1200 лв. 

 

 

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения:  Няма 
  

 


