
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
МОНТАНА, бул. “Трети март” № 23, тел.096/306280/307556, 

Е_таП: т  loukml960@abv.bg

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
за изпълнението на делегирания бюджет 

към 30.09.2018 г.

Получената субсидия към /второ тримесечие/ 30.09.2018 г. е в размер на 899 763,68 лв. от които 
43,33 лв. са от спрени детски надбавки + получен наем от училищната лавка в размер на 1 615 лв. и 20 
801 лв. по проект „Твоят час“. След приключването на проекта са възстановени 4949.79 лв. остатък. 
Върху приходите от наем е платен данък за 2017 г. в размер на 66 лв. Преведени са 1 371 лв. за 
физическо възпитание и спорт, 943 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и 25 718 
лв. за учебници и учебни помагала.
През първо тримесечие на 2018 г. е предоставен безлихвен заем от бюджета на училището за 
изплащане на възнаграждение по проект „Твоят час“ в размер на 10 000 лв., който е въстановен в 
бюджета на училището.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ОТЧЕТ
& 24-00 Приходи и доходи от собственост 2400,00 1615,00
& 24-05 приходи от наеми 2400,00 1615,00
& 24-19 приходи от други лихви
& 36-00 Други неданъчни приходи 0,00 0,00
& 36-19 други приходи

& 37-00
Данък върху приходите от стоп. 
дейност 0,00 -66,00

& 37-02
внесен данък върху доходите от стоп. 
Дейност 0,00 -66,00

& 61-00 Трансфери между бюджетни сметки 1174658,00 910496,33
& 61-01 Получени трансфери от МОН 43,00 43,33

& 61-09
Вътрешни трансфери в системата на 
първостепенния разпоредител 1174615,00 910453,00

& 76-00
Временни безлихвени заеми м/у бюд. И 
СЕС

& 76-00
Временни безлихв. заеми м/у бюд. И 

СЕС
& 88-00 Вр. съхр. с-ва на разпореждане -11886,85
& 88-03 С-ва разп.събр. от и за СЕС -11886,85
& 93-00 Друго финансиране -394,80

& 93-10

Чужди средства от други лица 
(небюджетни предприятия и физически 
лица) (+/-) -394,80

ОБЩО : 1177058,00 899763,68

mailto:loukml960@abv.bg


Разходи
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ОТЧЕТ

& 01-00
Заплати и възнагражденияна 
персонала 757937,00 493020,62

& 01-01 по трудови правоотношения 757937,00 493020,62
& 02-00 Др. възнагр. и плащания 45200,00 32711,13
& 02-02 по извънтрудови правоотношения 960,00 480,00
& 02-05 СБКО; облекло 35240,00 29875,2

& 02-08
обезщетения с характер на 
възнаграждиния 6000,00 116,10

& 02-09 др. плащания и възнаграждения 3000,00 2239,83
& 05-00 Осигурителни вноски от работодател 180630,00 112341,85
& 05-51 доо 93130,00 56841,65
& 05-52 Учителски пенсионен фонд 31000,00 18284,53
& 05-60 здравни вноски 34000,00 24441,16
& 05-80 ДЗПО 22500,00 12774,51
& 10-00 Издръжка 166866,00 97508,88
& 10-11 храна 40512,00 24082,84
& 10-12 медикаменти 300,00 299,24
& 10-13 постелен инвентар и обленло 3500,00
& 10-14 учебни разходи + 943 природни 33161,00 25911,70
& 10-15 материали + 1371 ПМС 129 9008,00 4647,79
& 10-16 вода, горива и енергия 20000,00 8669,36
& 10-20 външни услуги 18000,00 12684,41
& 10-30 текущ ремонт 26129,00 20134,24
& 10-51 командировки в страната 1150,00 263,30
& 10-62 застраховки 1000,00 816,00
& 10-69 други нефинансови услуги
& 10-98 др.р-ди некласиф. в др. параграфи 14106,00
& 19-00 Платени данъци и такси 9840,00 9840,15
& 19-81 общински данъци и такси 9840,00 9840,15
& 51-00 Осн. ремонт на ДМА 4800,00
& 52-00 Придобиване на ДМА 11785,00 11785,05

& 52-03 Др. Оборудване, машини и съоръжения 11785,00 11785,05

ОБЩО : 1177058,00 757207,68

Банкова наличност 142556,00
Касова наличност 0
Общо: 142556,00
Всичко: 899763,68

Общо приходи към 30.09.2018 г. -  899 763,68 лв.
Общо разходи към 30.09.2018 г. -  757 207,68лв.
При годишен план на бюдж ета 1 177 058,00лв. са изразходвани към трето тримесечие на 2018 г.
75 7 207,68лв., или изпълнението на бюдж ета към. 30.09.2018 г. е 64.33%
Банкова начичност към 30.09.2018 г,- 142 556,00лв.
От изнесената по горе информация е видно, че средствата от делегирания бюджет на Първо основно 
училище „Св. Св. Кирил и М етодий“ гр. Монтана за трето тримесечие на 2018 г. са изразходвани 
законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил : А
Гл.счетоводител

Директор


