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ИНФОРМАЦИЯ 

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

за 
периода 01.01.2015-31.12.2015 г. 

Настоящата информация се предоставя на общо събрание на работниците и служителите 
на НУ ..Отец Паисий" - Плевен, съгласно чл. 51 от ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

Съгласно Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на НУ ..Отец Паисий" -
Плевен, общият бюджет на НУ „Отец Паисий" - Плевен към 30.09.2015 година е 657 238 лева. 

Промените по бюджета на училището през периода на отчитане от 01.09.2015 г. до 
31.12.2015 г. са както следва: 

Увеличение на бюджета: 
Съгласно Писмо № ФСД-91 -07-1 Оот 27.11.2015 г. на кмета на Община Плевен увеличение 
на бюджета с 5988 лв., като средствата са разпределени от допълнителен компонент 
..Резерв по формулата за 2015 г.: 
Съгласно Писмо № ФСД-04-11-67 от 20.11.2015 г. на кмета на Община Плевен увеличение 
на бюджета с 7056 лв. съгласно ПМС № 294 от 30.10.2015 г. за одобряване на 
допълнителни разходи и трансфери за 2015 г. Увеличението е за увеличение работните 
заплати на персонала в училището; 
По Национална програма ..На училище без отсъствия". Мярка ..Без свободен час" 
бюджетът се увеличава с общо 1071 лв. 
За оценка на резултатите от труда на директора, увеличението е с 1269 лв., съгласно 
Писмо № ФСД-91 -12-3 от 12.12.2015 г. на кмета на Община Плевен. 
Съгласно Писмо № ФСД-91 -07-1 1 от 08.12.2015 г. на кмета на Община Плевен увеличение 
на бюджета с 200 лв. по НП ..Информационни и комуникационни технологии в училище"; 
По Национална програма „С грижа за всеки ученик". Модул ..Осигуряване на обучение на 
талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" бюджетът е увеличен с 1950 
лв. 

Намаляване на бюджета : 
Намаление на бюджета няма за четвъртото тримесечие. 

Компенсирани промени по бюджета: 
Със заповед на директора на училището № РД-18-52 от 08.10.2015 г. е увеличен § 52-01 
..Придобиване на компютри и харуер" с 3843,00 лв., като увеличението е извършено за 
сметка на § 10-15 „Материали"; 
Със заповед на директора на училището № РД-18-193-1 от 17.12.2015 г. са извършени 
следните компенсирани промени: 
Увеличени са: § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
правоотношения" - с 72470,00 лв.; 

§ 0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" - с 8225,00 лв.; 
§ 0552 „Осигурителни вноски от работодател за УчПФ" - с 1269,00 лв.; 
§ 0560 „ЗОВ от работодател" - с 3995,00 лв.; 
§ 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател" - с 2057.00 лв. 

Увеличението е за сметка на § 0209 „Други плащания и възнаграждения", като 
намалението по същия е в размер на 88 016.00 лв. 

Натурални показатели: 
Брой ученици: По план: 350. по отчет: 365 
В т. ч. на ресурсно подпомагане: 8 бр. 



Изпълнението на бюджета по приходната част към 28.12.2016 г. е 674 772 лв., като на 
същата дата. сумата 68446 лв.. представляваща салдо по сметката на училището е възстановена 
на първостепенния разпоредител, 

Разпределението на бюджета на НУ „Отец Паисий" - Плевен по разходни 
параграфи и разходите направени по съответните параграфи са както следва: 

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. 01-00 414 606 414 606 

Запл. за персонал по тр. правоотн-я 01-01 414 606 414 606 
Други възнагр. и плащания за персонал 02-00 34658 18 094 
Разходи за СБКО 02-05 20 000 14 815 
Други плащания и възнаграждения 02-09 14 658 3 279 
Задължителни осиг. вноски от 
работодатели 05-00 90 546 90 545 
Осигур. вноски от работодатели за ДОО 05-51 44 675 44 674 
Осигур. вноски от работодатели за УПФ 05-52 15 519 15 519 
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 20 295 20 295 
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. 05-80 10 057 10 057 
Издръжка: 10-00 131 119 79 661 

- Храна 10-11 31 200 16471 
- Разходи за пост.инв. и облекло 10-13 2 020 2 020 
- Разх. За книги за библиот. И др. 10-14 20 643 19 775 
- Материали 10-15 18 256 12 330 
- Вода, горива и енергия 10-16 20 000 14 403 
- Разходи за външни услуги 10-20 26 000 11 058 
- Текущ ремонт 10-30 10 000 2 373 
- Командировки в страната 10-51 2 000 855 
- Разходи за застраховки 10-62 1 000 376 
- Платени данъци, такси и адм. санкции 19-00 1 000 577 
- Платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и админ. санкции 19-81 1 000 577 
Придобиване на дълготрайни 
материални активи 52-00 3 843 3 843 

Придобиване на компютри и 
хардуер 52-01 3 843 3 843 

Всичко разходи, рекапитулация: 675 772 607 326 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. по параграфи са отчетени следните 
разходи: 

От § 01 и 05 са изплатени работните заплати и осигурителните вноски на 
персонала в училището, както и допълнително трудово възнаграждение за резултатите от труда 
на педагогическите специалисти, Допълнително трудово възнаграждение по случай Коледа и за 
края на годината. 

В § 02-05 - Разходи за СБКО са отчетени разходите за изплатеното СБКО в края 
на годината на целия персонал; 

В § 02-09 - са включени разходи за обезщетение от работодателя за първите три 
дни от болнични на служителите, както и разходи по Национална програма ,.На училище без 
отсъствия". Мярка „Без свободен час; 



В § 10-11 - ..Храна" влизат разходите за закуска и плод по ПМС № 308 на 
учениците от I до IV клас: 

От § 10-13 - ..Разходи за постелем инвентар и облекло" е осигурено работното' 
облекло на непедагогическия персонал в училището, което е със срок на износване 1 година от 
датата на раздаването му: 

От § 10-14 са платени учебниците и учебните помагала за учениците от I до IV 
клас за учебната 2015-2016 година, като в последното тримесечие са закупени само комплекти 
учебници за новопостъпили ученници: 

От § 10-15 ..Материали" са закупени материали за поддръжка на сградата и 
материалната база. материали за хигиенизиране на стаи. сервизни и други помещения в 
училището и района на училището, закупени са канцеларски материали, подменени са 
ученическите столове в класните стаи. закупена е една интерактивна дъска за училището, 
закупена е подова настилка-балатум и тапети за подмяна в стая на вокалните групи и др. 

От § 10-20 ..Разходи за външни услуги" са заплатени телефонните и интернет 
услугите, поддръжка на видеонаблюдението в училището, охраната със СОД, зареждани са 
гонеркасети за училищни принтери, направено е техническо обслужване на всички 
поражогасители в училището, проведено е обучение за работа с интерактивна дъска на 
педагогическия персонал, направена е разпечатка на винил за табела на училищния клуб ..Млад 
възрожденец", проявени са снимки от изява на ученици от училището за направа на табло и др. 

От § 10-62 е направена застраховка на сградата и инвентара на училището за срок 
от една година: 

Такса ..Смет" за училището е отчетена през § 19-81; 
През последното тримесечие са закупени и 4 броя компютърни конфигурации на 

обща стойност 3843 лв.. като същите са отчетени в § 52-01 ..Придобиване на компютри и 
хардуер". Същите са заведени като дълготрайни материални активи. 

Към 31.12.2015 г. училището няма неразплатени задължения. 
Салдото по бюджетната сметка на училището към 31.12.2015 г. е 00.00 лв.. а 

преходния остатък за 2016 г. е 68 446.00 лв. 
Настоящата информация е публикувана на интернет страницата на училището 

http://\vww.paisiy.dir.bg/. съгласно изискванията на чл. 14 от от ПМС № 8/16.01.2015 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Същата е изпратена за 
сведение и на Сдружение ..Училищно настоятелство при НУ ..Отец Паисий" - Плевен". 

Изотвил: 
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА 
Гл. счетоводител на На 
„Отец Паисий " - гр. П. 

ИВАН ВЪЛКОВ 
Директор на Пачата у 
.. Отец Паисий " - гр. Плевен 

http:///vww.paisiy.dir.bg/

