
 

 

Основно училище „ Христо Ботев”  Църквица, община Никола Козлево 

 
 

 

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я 
 

за  резултатите  по бюджета на училището за първото  тримесичие  на 

2021 г. 

 

            Уточненият годишен план на бюджета на училището към 

31.03.2021 г. е 479 920 лв. Това са  средства, които съгласно Закона за 

държавния бюджет определени по формула на база стандарти за 94 

ученика. 

            Получен е трансфер по проект „ Подкрепа за успех“-  7 044 лева, 

остатък от 2020 г. 11960 лв. 

            Трансфер по проект „ Образование за утрешния ден „ - 907 лева. 

 

             Разшифравка  по параграфи: 
 

         дейност   „ Неспециализирани  училища "                                в лв. 

І. Приходи по бюджета Параграфи    Уточнен план Изпълнение 

  1.Вътрешни трансфери / 

субсидия        61-09 

      

  479 920  

 

153 608          

2. Предоставени помощи от РУО 

     42-02 
 

 

 

 

 3. Наличност в края на периода 95-07        (20 320) 

ОБЩО :               -         479 920           133288  

    

Проект „ Подкрепа за успех „ 
 

                      в лв. 

наименование на прихода Параграфи план изпълнение 

      

1. Вътрешни трансфери / субс. 

       61-09 
            

11 960  

            

  11 960  

2. Получен трансфер 63-01 7 044 7 044 

3. Изразходвани средства 88 -03  7 896 

4. Наличност в края на период 95-07  ( 11 108) 247611 

  



 

ОБЩО :               -            19 004                
 

 

Проект „ Образование УД „ 
 

                      в лв. 

наименование на прихода Параграфи план изпълнение 

      

1. Вътрешни трансфери / 

субсидия 63-01 
            

929  

            

 929  

2. Изразходвани средства 88-03  0 

3. Остатък в края на периода 95-07                929                       

 

  

 

 

 

 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:  

  

№ на 

параграфа 

        Наименование на показателите     П л а н Изпълнение 

0101 Заплати на персонал нает по трудов 

договор 
           356000            82620 

0205 Изплатени суми за СБКО, работно 

облекло 
14100 9366 

0208 Обезщетения с характер на 

възнаграждения 
400 8086 

0209 Други плащания и възнаграждения   

0551 Осигурителни вноски от работодател 

за ДОО 
44000 10080 

0552 Осигурителни вноски от работодател 

за УПФ 
14700 3142 

0560 ЗОВ  от работодатели 17700 4089 

0580 Вноски за ДЗПО от работодатели 9500               1935 

  Всичко : § 01-05 456400 119318 

1011 Храна                 8000 2820 

1013 Облекло 700 437 

1014 Учебни и научни разходи               1500 1134 

1015 Материали 2170                 749 

1016 Вода, горива и ел. енергия 5000 824 
 

  



1020 Външни услуги 5300               7767 

1030 Текущ ремонт 500 203 

1981 Платени данъци, мита и такси 150 0 

1051 Командировки в страната 200 36 

1092 Глоби, неустойки и лихви   

1062 Застраховки имущество   

  Всичко : § 1011 - 1062 23520 13970 

  

ОБЩО РАЗХОДИ ПО 

БЮДЖЕТА: 
479920           133288 

 

    
 

При план  на разходите по бюджета 479920 лева са усвоени  133288 

лева-  28 на сто.  

-  Разходите за заплати по бюджета за годината при план 356000 лв. 

са изразходвани  82620 лв.-   23 на сто. 

- За представително облекло и СБКО –   9366 лв. 

- За работно облекло на персонала са усвоени     437 лв. 

- За обезщетения с характер на възнаграждение  при пенсионираве 

8086 лв. 

Задължителни  социални  осигуровки по КСО и здравните осигуровки 

по ЗЗО за сметка на работодателя  при план 85900 лв., са усвоени 

19246 лв- 22 на сто. 

 Относителният дял на разходите за заплати и социални 

осигуровки за отчетния период спрямо общия обем на разходи  

възлиза на 90 на сто. 

През първото тримесечие на 2021 г. на педагогическия персонал са 

изплатени средства за представително облекло по 500 лева на човек, а 

на непедагогически персонал 350 лв. 

   Следват  разходите за текуща издръжка на училището, които заемат 

10 на сто.  

- Това са основно разходи за храна на ученици  целодневна 

организация на учебния процес –  2820 лв.,  

- За превоз на педагогически персонал са изразходвани  7291 лв. 



- За квалификация на педагогическия персонал през периода на 

отчитане  са усвоени   0   лв. 

- За телефонни разходи са изплатени  58 лв. 

- За ел. енергия   801   лв. 

- За вода  23 лв. 

- За електронен дневник „Школо „  1067 лв. 

- За текущ ремонт ВиК  инсталация   203 лв. 

- За командировъчни разходи   36 лв. 

-   Такса смет за 2021 г. е в размер на 126 лв. и ще бъде преведена на 

община Никола Козлево месец април. 

 

Проект „ Подкрепа за успех“ : 

     При план 19004 лв. са изразходвани 7896 лв. Изплатените 

възнаграждения и социални осигуровки на ръководителите на групи 

са в резмер  на 6928 лева. и за учебни и други материали разхода е  

968 лева. Остатъка от средства в края на отчетния период е 11108 лв. 

 

Първото тримесечие на годината приключи без  неразплатени разходи, 

като следим и предлагаме действия  за икономично разходване на 

бюджетните средства. 

 

    Броя на учениците към края на тримесечието на 2021 г. е 89 бр., от 

тях на целодневна организация на учебния процес са обхванати 85 

ученика. 

    Числеността на персонала е 18  щатни бройки. Средната брутна 

работна заплата на едно лице  към 31.03.2021 г. е 1527,77 лева , в т.ч. 

педагогически персонал  1612,26 лв., и  непедагогически  1105,33 лв. 

 

  За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на 

бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на 

събрание на колектива състоянието на бюджета., поставят се въпроси, 

както и възможности за тяхното преодоляване и решаване. 

       Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за 

корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, 

оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището. 

 

 

 

Директор: 

/ Даниела Дойкова / 


