
Основно училище ,,Христо Ботев”, с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров” №16, тел.: 09175-2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

за изпълнение на делегирания бюджет на училището 

за третото тримесечие на 2019 година 

 

    Бюджетът на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров е управляван 

законосъобразно през третото тримесечие на 2019 година. Средствата са разходвани  

съобразно плануваното. 

    Средствата по план са 394830 лв.    

    Изразходени средства за третото тримесечие – 274808 лв., което съставлява   

69,6 % от бюджета. Незначително по-висок разход е отчетен през третото  

тримесечие на 2018 г. – 71,23 %.   
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  От схемата е видно, че бюджетът за 2019 година е по-голям в сравнение с този за 

предходната година. Отчетът и разходът за заплати - също. Както се вижда,                                                                                                                                                                      

за издръжка са отчетени по-малко средства. 

 

 

 

         

    За третото тримесечие  

          на 2019 година 
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За заплати на персонала при план 242987 лв. са изразходвани 180241 лв. 

За персонал, по извънтрудови правоотношения – при план 15820 лв. са 

изразходвани 11291 лв. 

За СБКО и представително облекло – при план 12300 лв., разходвани 8846 лв.  

За задължителни осигурителни вноски от работодателя  са планувани 55931 лв., от 

които за тримесечието са изразходвани – 43378 лв., както следва: 

- За държавно обществено осигуряване – 23717 лв.; 

- За универсален пенсионен фонд – 6768 лв.; 

- За здравно осигуряване – 9303 лв.; 

- За допълнително задължително осигуряване от работодателя /за родените след 

1960 г./ - 3590 лв. 

За издръжка / храна, материали, вода, енергия, командировки – при план 63823 лв. 

са разходвани 27330 лв., както следва: 

- Храна – 12543 лв.; 

- Работно облекло – 640 лв.; 

- Материали – 2889 лв.; 

- Учебни и научно-изследователски разходи – 4854 лв.; 

- Вода, горива, енергия – 3055 лв.; 

- Разходи за външни услуги – 2244 лв.; 

- Командировки  – 1105 лв.  

 

    През изтеклия период не са извършвани вътрешнокомпенсирани промени. 

 

Отчет на бюджета към 30.09.2019 г. по параграфи: 

Параграф  Делегирани дейности План /лв./ Отчет към 

30.09.2019 г. 

01-00 Заплати за персонала, нает по 

трудово и служебно правоотношение 

242987 180241 

01-01 Заплати на персонала, зает по 

трудово правоотношение 

242987 180241 

 

 

02-00 Др. възнаграждения и плащания за 

персонала 

 32039  23823 

02-01 За нещатен персонал, нает по трудови 

правоотношения 

  3419    3417 

02-02 За персонала по извънтрудово 

правоотношение 

 15820  11291 

02-05 СБКО  12300   8846 

02-09 Други плащания и възнаграждения      500        269 

 

 

 



05-00 Задължителни осигурителни  вноски 

от работодателя 

 55931  43378 

05-51 За ДОО 

/държавно обществено осигуряване/ 

 30543  23717 

05-52 За УПФ 

/универсиален  пенсионен фонд/ 

  9058    6768 

05-60 Здравноосигурителни вноски 11829    9303 

05-80 Допълнително задължително 

осигуряване от работодателя 

/за родените след 60 г./ 

  4501    3590 

10-00 Издръжка 63823   27330 

10-11 Храна 20032   12543 

10-13 Постелен инвентар и облекло   1280      640 

10-14 Учебни и научноизследователски 

разходи и книги за библиотеките 

  4992    4854 

10-15 Материали  14345    2889 

10-16 Вода, горива и енергия   9649    3055 

10-20 Разходи за външни услуги   8000    2244 

10-30    Текущ ремонт   2425          0 

10-51 Командировки в страната   3000    1105 

10-62 Разходи за застраховки      100         0 

19-01 Държавни такси       50        36 

План /лв./                    394830                    Отчет към 30.09.2019 г.  

 274808 лв.                 

 

 



 
Училището няма неразплатени разходи към 30.09.2019 г. 

 

   На интернет страницата на училището са публикувани утвърденият бюджет и 

отчетът за изпълнението му, съгласно чл.112 на ПМС №1/09.01.2013 г.   

   Информация за изпълнение на бюджета е предоставена на Училищното 

настоятелство и на Обществения съвет. 

 

  

 

   

14.10.2019 г.

X  

ЛИДИЯ НИКОЛОВА

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Остров

Подписано от: Lidiya Detelinova Nikolova  
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