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И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ „Отец Паисий" 
за периода 01.01.2019г -30.09.2019г

Бюджета училището за 2019г е утвърден със заповед на Кмета на Община Варна № к.011/ 
05.03.2019г в следния вид:

-Бюджетна дейност 3/01/318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ - 51 237 лв
-Бюджетна дейност 3/01/322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА - 522 215 лв
- Бюджетна дейност3/01/322 СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 320 лв
общо - 573 772 лв
Извършени са няколко корекции на бюджета както следва:
Писмо на ОМД1900Ю23Вн/9,5,2019- увеличение по формула за ДБ + 2 603лв 
МФ „Спрени месечни помощи" + 731лв
Писмо на ОМД19001212Вн/4,6,2019 -намаление на ср-ва „Занимания по интереси"- 221лв 
Писмо на ОМД 19001285Вн/12,6,2019 за работа с деца и ученици от уязвими групи +38600лв 
Пиисмо на ОМД 19001338Вн/20,6,2019 за закупуване на учебници +5455лв
Планът за държавни дейности към 30.6.2019г след корекции е 620 940лв.
Корекции на плана след 30.6.2019:
Писмо №ОМД19001546/23.7.2019 за познавателни книжки и учебници 4 клас- 2 383лв 
Писмо №ОМД19001614/06.08.2019 дофинансиране да дейност 322 - 1 680 лв
Планът към 30.9.2019 е 625003 лв.

Изпълнението на плана към 30.09.2019г е отразено в Сборен отчет за касовото изпълнение 
на бюджета по дейности и параграфи ,където са отчетени всички приходи и разходи по 
бюджетната сметка на училището. Изпълнението е следното:
Финансиране на делегираната дейност :

Трансфери /Преходен остатък 6юджет2018г -  35 002лв 
- Трансфери/Субсидии от ОВ - 507 789лв 

Трансфери от ОВ дофинансиране -  1 680 лв 
Неданъчни приходи / дарения -  9641лв 
Трансфери между бюджети -  731лв 

Разходите за делегираната дейност са за д.318 и д.322:
В ДД.318 „Подготвителни групи" са отчетени следните разходи по направления:

Заплати и възнаграждения- 9 488лв.
Други възнаграждения и плащания -  611лв 
Задължителни осигурителни вноски от работодател-2 313 лв



Издръжка -  11 346 лв, които включват няколко големи пера:
Учебници -  1354 лв 
за материали -  1 515 лв.
разходи за вода, ел.енергия и гориво за отопление -  4 534 лв.
за външни услуги - 3 943 лв., като в тази сума влизат и средствата за закуски на
учениците

Сумата на разходите за д.318 „Подготвителни групи" е 23 758 лв.
В ДД 322 „Неспециализирани училища" са отчетени следните разходи по направления:

Заплати и възнаграждения - 241 201 лв.
Други възнаграждения и плащания -  72 440 лв 
Задължителни осигурителни вноски от работодател -  55 370 лв.
В разходните подпараграфи 01,02, и 05 не са включени възнаграждения и осигуровки за 
месец 9.2019г. Сумата на тези начисления е 31 815лв.
Издръжка -43 407 лв, които включват няколко големи пера: 
учебници -  6 905 лв. 
материали-4 962 лв.
разходи за вода, ел.енергия и гориво за отопление -  18 137лв.
външни услуги - 13 324 лв, като в тази сума влизат и средствата за закуски на учениците 

За командировки -  79 лв.
- За придобиване на ДМА -  15 718лв, които включват изграждане на wi-fi, мултимедии, 

преносим компютър, аварийно осветление 2ри етаж, усилвател за радиосистема.

- За общински такси / такса битови отпадъци -3907 лв.
Сумата на разходите за д.322 „Неспециализирани училища " е 433 723лв.
Общата сума на отчетените разходи за периода 01.01.2019-30.09.2019 е 457 481лв.

Към 30.9.2019 г по проект „Подкрепа за успех" първа фаза 10.5.2019 -  14.9.2019г за работа на 
групите са отчетени разходи за материали и услуги в размер на 1771 лв, за възнаграждения и 
осигурителви вноски на ръководители на групи са платени съответно 7 800лв и 1819 лв.
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