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ИНФОРМАЦИЯ
За изпълнение на делегирания бюджет на ОУ „Отец Паисий'
за 2016 г.

Във връзка с Постановление 334/29.12.2010 г.. ДВ 2/2011 г. за изпълнение на държавния
бюджет на Република България - чл.49, се предоставя информация за изпълнение на
делегирания бюджет на училището по тримесечия, с което се осигурява публичност на
резултатите.
Съгласно писмо N ОМД16000169ВН от 29.01.2016 г. на Община Варна за разпределяне на
бюджета за 2016 г. са делегирани средствата на училището за 2016 г., както следва:
Дейност 318 Предучилищна подготовка
- 55388 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища - 455234 лв.
С писмо ОМД16001004 от 04.05.2016 г. се извърши корекция на плана на училището
съгласно информационната система „Админ М", както следва:
Дейност 322 Общообразователни училища - 5965 лв.
С писмо ОМД 16001658ВН от 21.07.2016 г. бяха преведени 6576 лв. в дейност 322 по
програма „Оптимизация на училищната мрежа"-възстановени обезщетения при пенсиониране.
С писмо N ОМД16001708ВН от 03.08.2016 г. на Община Варна се извърши корекция на
плана на училището със субсидията за учебници и учебни помагала, както следва:
Дейност 322 - 4544 лв.
Дейност 318 - 1651лв.
С писмо ОМД16001839 от 25.08.2016 г. на Община Варна последва корекция на плана с
837 лв. - средства по ПМС 129 за физическо възпитание и спорт.
С писмо ОМД160002199ВН от 05.10.2016 г. във връзка с наша докладна записка по
проект за училищния двор са преведени 977 лв. от фонд „Резерв"
С писмо ОМД16002266ВН от 14.10.2016 г. в изпълнение на ПМС 228 от м.септември 2016
г. са преведени суми за осигуряване на дейности по национални програми на МОН, както
следва:
За възстановяване изплатените обезщетения при пенсиониране по програма „Оптимизация на
училищната мрежа" - 11020 лв.
За осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за
лабораторна и експериментална работа по природни науки" - 1604 лв.
С писмо ОМД16002446 от 25.10.2016 г. са преведени допълнителни 946 лв. за учебници.
С писмо ОМД 16002500 от 01.11.2016 г. на Община Варна, съгласно Списък-образец 1, във
връзка с промяна на натуралните показатели за учебната 2016/17 г. бюджетът на училището е
коригиран в намаление , както следва:

Дейност 318 Подготвителна група
- 1530 лв.
Дейност 322 Образователни училища -10567 лв.
С писмо ОМД16002636 от 15.11.2016 г. на Община Варна, в изпълнение на чл. 282 ал.10
от Закона за предучилищно и училищно образование е преведена допълнителна субсидия от
неизразходваните средства от фонд „Резерв", както следва:
Дейност 318 - 6593 лв.
Дейност 322 - 4010 лв.
С писмо ОМД16002796 от 07.12.2016 г. са възстановени обезщетенията при пенсиониране
съгласно КТ в размер на 4670 лв.
С писмо ОМД16002831 от 12.12.2016 г. в изпълнение на ПМС 317 от 24.11.2016 г. са
преведени 855 лв. - диференцираното заплащане на директора.
С писмо ОМД16002827 от 12.12.2016 г., в изпълнение на ПМС 331 от 01.12.2016 г. са
преведени 205 лв. по национална програма „Информационни и комуникационни технологии".
Възстановени са и направените разходи по време на изборите в размер на 1675 лв.
Получени собствени приходи за 2016 г. от услуги и дарения - 451 лв..
Така средствата на училището към 31.12.2016
Дейност 322 Общообразователни училища
Дейност 318 Предучилищна подготовка
Дейност 713 Спорт
Дейност 117 Избори
Или общо за училището 551134 лв.

г.са, както следва:
- 486520 лв.
- 62102 лв.
837 лв.
1675 лв.

Разходите в бюджета на училището са два вида:
1.Трудови разходи
2. Издръжка
Като отчет разходи в дейност 318 Предучилищна подготовка за 2016 г. сме отчели
62073 лв., което представлява заплати, осигуровки, изплатени средства за фонд СБКО, за
учебни помагала, представително облекло, разходите за храна на децата, част от разходите за
гориво и ремонт.
В Дейност 322 Общообразователни училища разходите за 2016 г. са като следва:
За заплати
- 302349 лв.
За осигуровки
66438 лв.
Разходите за заплати на училището са 324794 лв., което представлява 59 % от всички
разходи.
Отчетените разходи за вода, ел.енергия и гориво за отопление са 17213 лв., за материали
- 14030 лв., за външни услуги - 15939 лв., за закуски на учениците - 10273 лв., за учебници и
учебни помагала - 5035 лв. за представително облекло и фонд СБКО - 13217 лв., изплатени
обезщетения в размер на 31227 лв. и изплатени обезщетения поради болест за сметка на
училището - 2254 лв. За ремонтни дейност- - 1881 лв. за работно облекло на непедагогическия
персонал - 1663 лв., разходи за командировки - 311 лв. Платена е и таксата за смет в размер на
3019 лв.
Разходите само дейност 322 са 484849 лв.
Така разходите на училището общо за 2016 г. са 546922 лв.
Отчетен е преходен остатък за 2016 г. в размер на 1969.78 лв.

Училището участва в проект „Твоят час", по която програма в края на годината авансово са
преведени 7621 лв. Така преходния остатък за 2016 г. е 9320.78 лв.
Изпълнението на бюджета е процес, осъществяван от целия колектив с цел ефективно и
ефикасно управление на обществените ресурси съобразно нормативната уредба.
Изменението на бюджета може да се извърши като външна корекция, съгласно писмо
от Министерството на финансите и решение на Общински съвет Варна и вътрешна корекция
на основание ПМС 367 чл.38 от 28.12.2011 г., съгласно заповед на директора на училището.
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