
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 31.03.2018 г.

Получената субсидия към /първо тримесечие/ 31.03.2018 г. е в размер на 406 930 лв. + получен 
наем от училищната лавка в размер на 400 лв. и 3 303 лв. по проект „Твоят час“. Върху приходите от 
наем е платен данък за 2017 г. в размер на 66 лв.
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 при превеждане 
на средства по проекта ще бъде възстановен.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ОТЧЕТ
& 24-00 Приходи и доходи от собственост 2400,00 401,00
& 24-05 приходи от наеми 2400,00 401,00
& 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 1146583,00 406930,00
& 61-01 Получени трансфери от МОН

& 61-09
Вътрешни трансфери в системата на 
първостепенния разпоредител 1146583,00 406930,00

& 76-00
Временни безлихвени заеми м/у бюд. И 
СЕС -10000,00

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

GEC -10000,00

& 88-00 Вр. съхр. с-ва на разпореждане -378,55
& 88-03 С-ва разп.събр. от и за СЕС -378,55

& 93-00 Друго финансиране 0,00

& 93-10

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

ОБЩО : 1148983,00 396886,45

РАЗХОДИ

mailto:_loukml960@abv.bg


ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ОТЧЕТ

& 01-00
Заплати и възнагражденияна 
персонала 757894,00 157976,38

& 01-01 по трудови правоотношения 757894,00 157976,38

& 02-00 Др. възнагр. и плащания 50700,00 23906,34
& 02-02 по извънтрудови правоотношения 200,00
& 02-05 СБКО; облекло 41500,00 22672,24

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

•

& 02-09 др. плащания и възнаграждения 3000,00 1234,1

& 05-00 Осигурителни вноски от работодател 186630,00 36756,52
& 05-51 ДОО 99130,00 18525,47
& 05-52 Учителски пенсионен фонд 31000,00 6004,5
& 05-60 здравни вноски 34000,00 8053,67
& 05-80 ДЗПО 22500,00 4172,88
& 10-00 Издръжка 138759,00 23659,41
& 10-11 храна 40512,00 15660,18
& 10-12 медикаменти . 600,00
& 10-13 постелен инвентар и обленло 3500,00
& 10-14 учебни разходи 6500,00 77,62
& 10-15 материали 16262,00 1999,01
& 10-16 вода, горива и енергия 20000,00 4374,27
& 10-20 външни услуги 10000,00 1311,03
& 10-30 текущ ремонт 22129,00
& 10-51 командировки в страната 1150,00 237,30
& 10-62 застраховки 4000,00
& 10-69 други нефинансови услуги
& 10-98 др.р-ди некласиф. в др. параграфи 14106,00 .
& 19-00 Платени данъци и такси 15000,00 9840,15
& 19-81 общински данъци и такси 15000,00 9840,15
& 51-00 Основен ремонт ДМА 0,00 0

& 19-81 Основен ремонт ДМА

ОБЩО : 1148983,00 252138,80

Банкова наличност 144747,65
Касова наличност 0
Общо: 144747,65
Всичко: 396886,45

Общо приходи към 31.03.2018 г. -  396886,45 лв.
Общо разходи към 31.03.2018 г. -  252138,80
При годишен план на бюдж ета 1 148 983 лв. са изразходвани към първо тримесечие на 2018 г. 
252138,80 лв., ш и  изпълнението на бюдж ета към. 31.03.2018 г. е 21.94%
Банкова наличност към 31.03.2018 г.-144 747 лв.

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 първо тримесечие на 2018 г. са изразходвани 
законосъобразно и целесъобразно.


