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ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнението на делегирания бюджет 
на НУ „Отец Паисий"-Плевен 

за 
периода 01.01.2016-31.03.2016 г. 

Настоящата информация се предоставя на общо събрание на работниците и служителите на НУ 
..Отец Паисий" - Плевен, съгласно чл. 53 от Постановление № 380 ОТ 29 декември 2015 Г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и чл. 25 от Общински 
колективен трудов договор за системата на народната просвета на територията на Община Плевен от 
17.02.2016 г. 

С Решение № 57/28.01.2016 година на Общински съвет - Плевен е утвърден 
бюджетът на НУ ..Отец Паисий" - Плевен в размер на 700 466 лева в т. ч.: 

Общо, съгласно прилагането на стандартите за делегираните от държавата дейности 
за 2016 г. - 6 3 2 020 лв. 

Преходен остатък от 2015 г. - държавни дейности - 68 446 лв. 
Натурални показатели: 

Брой ученици: 341 
Промени увеличение или намаление по плана на бюджета на училището за първото 

тримесечие няма. 
Компенсирани промени са извършени както следва: 

Със заповед на директора на училището № РД-18-338-1 от 29.02.2016 г. е увеличен § 19-81 
„Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" с 400,00 
лв., като увеличението е извършено за сметка на § 10-20 „Разходи за външни услуги" 

Изпълнението на бюджета по приходната част към 31.03.2016 г. възлиза на 258 052 лв. 
Разпределението на бюджета на НУ „Отец Паисий" - Плевен по разходни 

I. Р А З Х О Д И §§ 
План за годината 

/в лева/ 

Изразходвани 
средства 
/ в лева/ 

Запл.и възн. за перс, нает по тр.и 
сл.прав. 01-00 367000 63063 

Запл. за персонал по тр. правоотн-я 01-01 367000 63063 
Други възнагр. и плащания за персонал 02-00 136000 11056 
За персонала по извънтруд.правоотнош-я 02-02 1500 0 
Разходи за СБКО 02-05 10928 10299 
Други плащания и възнаграждения 02-09 123572 757 
Задължителни осиг. вноски от 
работодатели 05-00 84000 13140 
Осигур. вноски от работодатели за ДОО 05-51 39000 6483 
Осигур. вноски от работодатели за УПФ 05-52 16000 2261 
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 18000 2950 
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. 05-80 11000 1446 
Издръжка: 10-00 111066 14891 

- Храна 10-11 23000 142 
- Разходи за пост.инв. и облекло 10-13 2060 0 



- Разх. За книги за библиот. И др. 10-14 2506 0 
- Материали 10-15 22000 3291 
- Вода, горива и енергия 10-16 23900 7625 
- Разходи за външни услуги 10-20 20600 3430 
- Текущ ремонт 10-30 10000 0 
- Командировки в страната 10-51 3000 385 
- Разходи за застраховки 10-62 4000 18 
- Платени данъци, такси и адм. санкции 19-00 2400 2363 
- Платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и админ. санкции 19-81 2400 2363 
Всичко от § 01 до §10 700466 104513 

От § 01 и 05 са изплатени работните заплати и осигурителните вноски на 
персонала в училището, както и представителното облекло на педагогическия персонал за 2016 
г. Средствата по § 10-11 „Храна" са похарчени за осигуряване храна на ученици, участвали в 
Националното състезание ..Ключът на музиката" в Пловдив Със средствата по § 10-15 
..Материали" са закупени материали за поддръжка и хигиенизиране сградата на училището, 
както канцеларски материали.От § 10-20 „Разходи за външни услуги" са заплатени телефонните 
и интернет услугите, поддръжката на счетоводния софтуер и програмен продукт ТРЗ за 
училището, поддръжка на видеонаблюдението в училището, както и транспортна услуга на 
учениците, участвали в състезанята в Пловдив. В § 10-52 „Командировки в страната" са 
отчетени нощувки за учениците, участвали в състезанието в Пловдив, както и 
командировъчните разходи на ръководителя, придружили участниците, командировъчни 
разходи и на ръководителите в НП „Научи се да караш ски 2016" През 2016 г. Таксата за битови 
отпадъци е 2363 лв. и е отчетена в § 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви 
и административни санкции". 

Към 31.03.2016 г. училището няма неразплатени задължения. 
Салдото по бюджетната сметка на училището към 31.03.2016 г. е 153 539 лв. 
Настоящата информация е публикувана на интернет страницата на училището 

http://www.paisiy.dir.bg/. съгласно изискванията на чл. 14 от от ПМС № 380 от 29 декември 2015 
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Същата е изпратена 
за сведение и на Сдружение „Училищно настоятелство при НУ „Отец Паисий" - Плевен'*. 
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