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ИНФОРМАЦИЯ
към касовия отчет за изпълнението на делегирания бюджет 

за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

1.Изпълнение на приходната част

За периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. в приход на бюджета на училището са 
постъпили

Общо: 340 502 лв.
В тази сума са включени получените средствата, както следва :_______________
1. Субсидия от ПРБК по ЕРС за 2019 г. - 317 310 лв.
2. Преходен остатък от 2018 г. /бюджет/ 9 485 лв.
3. Субсидия „Без свободен час“ 2 047 лв.
4. Приходи от наеми 876 лв.
5. Други неданъчни приходи /такси от родители за об. хранене/ 10 784 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 340 502 лв.

Изпълнението на бюджета по приходната част към отчетния период е 31 % спрямо общите 
приходи /Приложение №1/.

Приходната част е коригирана съгласно заповеди на директора за актуализация на бюджета.

По извънбюджетни сметки и фондове /ИБФС/ не са получени допълнителни трансфери от 
министерства и ведомства.

П.Изпълнение на разходната част

Общите разходи на училището за отчетния период от 01.01.2019 г до 31.03.2019 г. са в 
размер на 256 924 лв или 23 % спрямо общите разходи в актуализирания план за 2019 г.

Разходната част е коригирана съгласно заповеди на директора за актуализация на бюджета 
за 2019 г.

1 .За заплати, допълнителни възнаграждения и обезщетения и свързаните с тях осигурителни 
плащания, разходите са в размер на 23% от плануваните средства в бюджет 2019 г. или 
общо 213 627 лв. , както следва :

о §§01-01 за заплати на персонала по трудови правоотн. - 171 944 лв.
о §§02-02 за заплати на персонала в извънтрудови правоотн. - 75 лв.

О бщ о: 172 019 лв.
о §§05-51 осигурителни вноски ДОО/работодател - 21 222 лв.
о §§05-52 осигурителни вноски УПФ/работодател - 6 784 лв.
о §§05-60 здравноосигурителни вноски /работодател - 8 947 лв.
о §§05-80 осигурителни вноски ДЗПО/работодател - 4 655 лв.

О бщ о: 41 608 лв.
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Всичко : 213 627 лв.

2.3а издръжка на училището по §10-00, разходите към дата 31.03.2019 г. са в размер на 34 % 
спрямо общите разходи, планувани в бюджет- 2019 г или

40 106 лв.
В тях са включени и отчетени разходите по параграфи , както следва:

о §§10-13 разходи за работно облекло на НПП -

о §§10-14 разходи за доставка на учебници и учебни помагала -
о §§10-15 материали 9 390 лв.
о §§10-16 горива,ел.енергия и вода 2 382 лв.
0 §§10-20 външни услуги /в т.ч. разходи за закуски-I-IV и обяд I-VII клас/ - 25 251 лв.
о §§10-30 текущ ремонт -
о §§19-00 данък върху СБКО и наеми 235 лв.
о § § 10-51 командировки в страната 1 120 лв.
о §§10-62 застраховки на имущество 272 лв.
о §§10-91 за социални разходи /в натура/ 1 356 лв.
о §§10-98 др. некласифицирани в др.пар. и подпараграфи 100 лв.

Всичко : 40106 лв.

о §§88-03 Средства за разпореждане пред./събрани от/за извънб.ср-ва

о §§40-00 за стипендии 3 191 лв.

о §§52-01 Придобиване на компютри и хардуер -

о §§52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и съор. -

о §§54-00 Всичко капиталови разходи -

Към дата 31.03.2019 г. училището няма просрочени задължения.
Наличност по касовия отчет към 31.03.2019 г :
Резерв/остатък в банка по бюджета на училището - 79 773 лв.
Резерв/остатък в каса - 3 805 лв.
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