
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

2932, с. Абланииа, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1,

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57, e-mail: 
souablanica^ abv.bgsuablanica@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
към касовия отчет за изпълнението на делегирания бюджет 

за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

1.Изпълнение на приходната часг

За периода от 0 1.01.2019 г. до 30.09.2019 г. в приход на бюджета на училището са 
постъпили

Общо: 843 690 лв.
В тази сума са bkjтючени получените средствата , както следва :
1. Субсидия от 11РБК no ЕРС за 2019 г. - 793 281 лв.
2. 11ре\оден остатък от 2018 г. /бюджет/ 9 485 лв.
3. Субсидия ..Без свободен час“ 2 047 лв.
4. Приходи от наеми 4 604 лв.
5. Друг и неданъчни приходи /такси от родители за об. хранене/ и др. 23 705 лв.
6. Субсидия -  транспортни разходи 2 010 лв.
7. Субсидия -  спрени мес помощи ACI1 220 лв.
8. Субсидия -  ..Оптимизация на уч. мрежа“ 524 лв.
9. Субсидия -  учебници и уч. помагапа 7814лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 843 690 лв.

Изпълнението на бюджета по приходната часг към отчетния период е 76 % спрямо общите 
приходи /11риложение № I/.

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.

II.Изпълнение на разходната част

Общите разходи на училището за отчетния период от 01.01.2019 г до 30.09.2019 г. са в 
размер на 794 575 лв или 72 % 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 71 % от плануваните средства в бюджет 2019 г. или 
общо 687 337 лв. , както следва :

о §§01-01 за заплати на персонала по трудови правоотн. ___  534 263 лв.
о §§02-02 за заплати на персонала в извънтрудови правоотн. - 669 лв.

§§01 -09 за допълнително възнаграждение/ДМС___________________9 200 лв.
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о §§02-05 - за представително облекло - 17 200 лв.

Общо: 561 332 лв.

о §§05-51 осигурителни вноски ДОО/работодател - 64 618 лв.
о §§05-52 осигурителни вноски У11Ф/работодател - 20 436 лв.
0 §§05-60 здравноосигурителни вноски /работодател - 26 869 лв.
о §§05-80 осигурителни вноски ДЗПО/рабогодател - 14 082 лв.

Общо: 126 005 лв.
> Всичко : 687337 лв.

2.3а издръжка на >чилището по §10-00. разходите към дата 30.09.2019 г. са в размер на 76 % 
спрямо общите разходи, планувани в бюджет- 2019 г или

93 614 лв.
В гях са включени и отчетени разходите по параграфи , както следва:

о §§10-13 разходи за работно облекло на НП - 1 950 лв.
о §§10-14 разходи за доставка на учебници и учебни помагала - 7317лв.
0 §§10-15 материали - 20 181 лв.
о §§10-16 горива.ел.енергия и вода - 7 199 лв.
о §§10-20 външни услуги /в т.ч. разходи за закуски-1-lV и обяд 1-VII клас/ - 47 106 лв.
о §§10-30 текущ ремонт - -
о §§19-00 данък върху СБКО и наеми - 811 лв.
о §§ 10-51 командировки в страната - 2 911 лв.
о §§10-62 застраховки на имущество - 272 лв.
о §§ 10-91 за социални разходи /в натура/ - 5 687 лв.
о §§10-98 др. некласифицирани в др.пар. и подпараграфи - 180 лв.

Всичко : 93 614 лв.

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

о §§40-00 за стипендии 9 549 лв.

о §§52-01 Придобиване на компютри и хардуер *• 595 лв.

о §§52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и съор. 3 480 лв.

о §§54-00 Всичко капиталови разходи 3 480 лв.

Към дата 30.09.2019 г. училището няма просрочени задължения.
Наличност по касовия отчет към 30.06.2019 г :
Резерв/остатък в банка по бюджета на училището 
Резерв/остатък в каса

ДАТА: 10.10.2019 i

Изгонили

471 лв. 
644 лв.
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