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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
за изпълнението на делегирания бюджет 

към 31 .12 .20 18 г.

Получената субсидия към/четвърто тримесечие/31.12.2018 г. е в размер на 1 115 824,77 лв. от които 
248,33 лв. са от спрени детски надбавки, 5 544 лв. по НП „С грижа за всеки ученик“, 2 407 лв. по НП „ 
ОСОС“ модул „Музеите като образователна среда“, 10 050 лв. за изграждане на безжични /тип WiFi/ 
мрежи в училище, 14 453 лв. по Постановление №200/18.09.2018г. на МС за осигуряване на уч. 
шкафчета, 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, 2 528 лв. по НП „Без свободен час“, 
получен наем от училищната лавка в размер на 2 415 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. 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 2415,00 2415,00
& 24-05 приходи от наеми 2415,00 2415,00
& 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 1212835,00 1128327,75
& 61-01 Получени трансфери от МОН 24751,00 24751,33

& 61-09
Вътрешни трансфери в системата на 
първостепенния разпоредител 1188084,00 1103576,42

& 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 -14457,18
& 88-03 С-ва разп.събр. от и за СЕС -14457,18

& 93-00 Друго финансиране -394,80

& 93-10

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

ОБЩО : 1215250,00 1115824,77
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РАЗХОДИ
към 31.12.2018 г.

ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ОТЧЕТ

& 01-00
Заплати и възнагражденияна 
персонала 738779 ,00 709203 ,05

& 01-01 по трудови правоотношения 738779,00 709203,05
& 02-00 Др. възнагр. и плащания 46593,00 37809,09
& 02-02 по извънтрудови правоотношения 960,00 960,00
& 02-05 СБКО; облекло 35240,00 32926,47

& 02-08
обезщетения с характер на 
възнаграждиния 6393,00 116,10

& 02-09 др. плащания и възнаграждения 4000,00 3806,52
& 05-00 Осигурителни вноски от работодател 184822,00 165672 ,34
& 05-51 ДОО 93733,00 83822,24
& 05-52 Учителски пенсионен фонд 31220,00 27099,32
& 05-60 здравни вноски 37245,00 35916,20
& 05-80 ДЗПО 22624,00 18834,58
& 10-00 Издръжка 208581 ,00 176715 ,09
& 10-11 храна 46512,00 46140,48
& 10-12 медикаменти 300,00 299,24
& 10-13 постелен инвентар и обленло 3500,00 2954,00
& 10-14 учебни разходи 33161,00 29424,96
& 10-15 материали 23664,00 14437,68
& 10-16 вода, горива и енергия 22000,00 20532,2
& 10-20 външни услуги 21959,00 20588,25
& 10-30 текущ ремонт 41129,00 40992,98
& 10-51 командировки в страната 1150,00 429,30
& 10-62 застраховки 1100,00 916,00
& 10-69 други нефинансови услуги
& 10-98 др.р-ди некласиф. вдр . 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 4800
& 52- 00 Придобиване на ДМА 21835,00 11785,05
& 52-01 WiFi 10050,00

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

ОБЩО : 1215250,00 1115824,77

Общо приходи към 31.12.2018 г. -  1 115 824,77лв~.
Общо разходи към 31.12.2018 г. -  1 031 316, 77 лв.
Преходен остатък -  84 508.00 лв.
При годишен план на бюджета 1 215 250,00лв. са изразходвани към четвърто тримесечие на 2018 г.
1 031 316,77 лв., или изпълнението на бюдж ета към. 31.12.2018 г. е 84.86%
Банкова наличност към 31.12.2018 г,- 0,00лв. Преходният остатък е върнат в Община Монтана.
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 четвърто тримесечие на 2018 г. са изразходвани
законосъобразно и целесъобразно.
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