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ИНФОРМАЦИЯ
За изпълнение на делегирания бюджет на ОУ „Отец Паисий"
за 2017 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 ОМД17000204ВН от 01.02.2017 г. на Община Варна за
разпределяне на бюджета за 2017 г. са делегирани средствата на училището за
2017 г. които включват и преходния остатък от 2016 г., както следва:
Дейност 318 Предучилищна подготовка
- 56648 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища - 432668 лв.
С писмо ОМД17001074ВН от 18.05.2017 г., във връзка с промяна на
натуралните показатели е преведена сумата 14797 лв. в дейност 322. Също там. С
писмо ОМД1700115ВН от 31.05.2017 г. сумата 7737 лв. за учебници, а в дейност
318 - 1426 лв. Възстановени са ни разходите за гориво по време на изборите в
размер на 1185 лв. и 50% от разходите за изготвяне на технически паспорт на
училището в размер на 3574 лв.
С писмо ОМД17001587 от 08.08.2017 г. на община Варна са възстановени
средствата, изплатени като обезщетение при пенсиониране в размер на 11580 лв.
През м.август МОН преведе на училището 4793 лв. целеви средства, които
представляват спрени месечни помощи за деца в дейност 322.
С писмо ОМД17001812ВН от 11.09.2017 г. е одобрена допълнителна
субсидия на училището за увеличение на заплатите , както следва:
Дейност 318 Предучилищна подготовка
- 3087 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища - 18011 лв.
С писмо ОМД 17001861 от 14.09.2017 г. на община Варна са възстановени
изплатени средства за пенсиониране в размер на 13774 лв. по НП „Оптимизация
на училищната мрежа"

С писмо ОМД17001861ВН от 14.09.2017 г. са преведени 772 лв. по ПМС 129
за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
С писмо ОМД17001963ВН от 28.09.2017 г. в дейност 322са преведени 1340
лв. по програма „Подобряване условията на експериментална работа по природни
науки".
С писмо ОМД17002021 от 04.10.2017 г. на община Варна са преведени
9960 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда"
С писмо 0601-1007 от 17.10.2017 г. на МОН са преведени 80064 лв. целеви
средства за ремонт на физкултурния салон.
В изпълнение на заповед 0375 от 17.02.2017 г. на кмета на община Варна са
преведени 1000 лв. за подобряване условията за отдих в училищните дворове.
С писмо ОМД17002037 от 05.10.2017 г. е извършена корекция на плана на
училището за периода 15.09. - 31.12.2017 г. във връзка с промяна на
натуралните показатели съгласно Образец N 1 за учебната 2017/2018 г., като
средствата на училището са намалени както следва:
Дейност 318 - минус 3707 лв.
Дейност 322 - минус 5674 лв.
С писмо ОМД 17002076 от 11.10.2017 г. са преведени 6389 лв. целеви
средства за закупуване на учебници и учебни помагала за 2017 г.
С писмо ОМД17002372 от 16.11.2017 г. са преведени допълнителни средства
от фонд „Резерв", както следва:
Дейност 318 - 4544 лв.
Дейност 322 - 4533 лв.
С писмо ОМД17002571 от 12.12.2017 г. са преведени 947 лв. допълнителен трансфер за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати.
С писмо 9105-421 от 13.12.2017 г. на МОН са преведени 524 лв., които са
спрени или прекратени месечни помощи за деца.
С писмо ОМД17002621 от 19.12.2017 г. на община Варна са преведени
220 лв. по Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии"
Собствените приходи на училището за 2017 г. са 1018 лв. - с 418 лв. в
повече от прогнозната сума. Те представляват 44 лв. приход по касов апарат от
издадени удостоверения, 225 лв. от върнато желязо и хартия на вторични
суровини и 750 лв. дарения. Платеният данък към НАП за получените приходи по
касов апарат е 1 лв.
Така средствата на училището за третото тримесечие са, както следва:
Дейност 318 Предучилищна подготовка
61998 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища - 609211 лв.
Или общо за училището:
- 671209 лв.

Разходите в бюджета на училището са два вида:
1. Трудови разходи
2. Издръжка
Като отчет разходи в дейност 318 Предучилищна подготовка за 2017 г. сме
отчели 61578 лв., което представлява заплати, осигуровки, изплатени средства
за фонд СБКО и представително облекло, и разходите за храна на децата. От
средствата за предучилищна подготовка са изплатени 9076 лв. за гориво за
отопление, 5100 лв. - част от средствата за ремонт в училище.
В Дейност 322 Общообразователни училища разходите като следва:
За заплати
- 308024 лв.
За осигуровки
71719 лв.
Отчетените разходи за вода, ел.енергия и гориво за отопление са 29941 лв.,
за материали - 23049 лв., за външни услуги - 35376 лв., за закуски на учениците
- 11193 лв., . за представително облекло и фонд СБКО -22162 лв., изплатени
обезщетения в размер на 16491 лв. и изплатени обезщетения поради болест за
сметка на училището -1579 лв. За работно облекло на непедагогическия персонал
- 1913 лв. Платена е и таксата за смет в размер на 3019 лв. 1305 лв. са изплатени
по граждански договор. За ремонт в училището са изплатени 57281 лв. Изплатени
суми за учебници за новата учебна година - 15181 лв. и 692 лв. за командировки.
Извърши се подмяна на помпата на котела на парното отопление на стойност
1674 лв. Изплатени са и 1185 лв. за отопление по време на изборите и 772 лв. за
подобряване условията за отдих в училищния двор.
Разходите за дейност 322 Общообразователни училища са 600599 лв.
Така общо разходите на училището за третото тримесечие на 2017 г. са
664134 лв.срещу 549434 лв. за 2016 г.
Разходите за заплати на цялото училище са 403105 лв., което представлява 61 %
от всички разходи на училището. За сравнение този процент през миналата 2016
год. е 72%
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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