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ИНФОРМАЦИЯ 

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

за 
периода 01.01.2015-30.09.2015 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 30.06.2015 година е 650 185 лев 

Промените по бюджета на училището през периода на отчитане от 01.07.2015 г. i 
30.09.2015 г. са както следва: 

Увеличение на бюджета: 
- Съгласно Писмо № ФСД-04-11-39 от 22.07.2015 г. на кмета на Община Плевен увеличеш 

на бюджета с 19 643 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата 
учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г.; 
Съгласно Свидетелсво за дарение № 78/10.07.2015 г., издадено на „Просвета-София" АД 
за направено дарение - парична сума: 1000.00 лв. 

Намаляване на бюджета : 
Намаление на бюджета с 12 590,00 лв. за изплатени обезщетения на пенсиониран 
служители през 2014 г. по НП „Оптимизация на училищната мрежа", Мод} 
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития" 
след направен финален отчет по Националната програма. 

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 30.09.2015 г. е 507 511 лв. 

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. 01-00 327 000 240057 

Запл. за персонал по тр. правоотн-я 01-01 327 000 240057 
Други възнагр. и плащания за персонал 02-00 120 276 11933 
Разходи за СБКО 02-05 20 000 9960 
Други плащания и възнаграждения 02-09 100 276 1973 
Задължителни осиг. вноски от 
работодатели 05-00 75 000 49124 
Осигур. вноски от работодатели за ДОО 05-51 36 450 24282 
Осигур. вноски от работодатели за УПФ 05-52 14 250 8397 
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 16 300 11026 
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. 05-80 8 000 5419 
Издръжка: 10-00 134 962 53282 

- Храна 10-11 31 200 4512 
- Разходи за пост.инв. и облекло 10-13 2 020 -



- Разх. За книги за библиот. И др. 10-14 20 643 19643 
- Материали 10-15 22 099 7803 
- Вода, горива и енергия 10-16 20 000 11859 
- Разходи за външни услуги 10-20 26 000 8825 
- Текущ ремонт 10-30 10 000 -

- Командировки в страната 10-51 2 000 640 
- Разходи за застраховки 10-62 1 000 
- 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 
658 238 354973 Всичко от § 01 до §10 658 238 354973 

През третото 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 по случай 15 септември 
- първият учебен ден. 

От § 02-09 - Разходи за обезщетение от работодателя за първите три дни от 
болнични на служителите; 

От § 10-14 са платени учебниците и учебните помагала за учениците от I до IV 
клас за учебната 2015-2016 година; 

От § 10-15 „Материали" са закупени материали за поддръжка и хигиенизиране 
сградата на училището, както канцеларски материали, подменени са ученическите столове в 
класните стаи, осигурени са материали, необходими за тържественото откриване на учебната 
година, платена е задължителната училищна документация за началото на учебната година и др. 

От § 10-20 „Разходи за външни услуги" са заплатени телефонните и интернет 
услугите, поддръжка на видеонаблюдението в училището, охраната със СОД, Абонаментната 
поддръжка на ПП „АдминПро", оценка седмичното разписание за първия учебен срок, 
озвучаване и ползване на подиум за първия учебен ден и др. 

На 14.09.2015 г. по бюджетната сметка на училището са постъпили средства в 
размер на 1044 лв. по Проект за развитие на физкултурата и спорта в НУ „Отец Паисий" -
Плевен за 2015 г. Закупени са спортни пособия и топки, съгласно Приложение №1 към Проекта, 
а сумата е отчетена на Община Плевен с необходимите разходни документи и протоколи. 

По Проект BG051PO001-4.2.05-0001 по ОП РЧР - Проект „Успех" е получен 
трансфер от 505 лева, с която сума са обезпечени всички разходи по Проекта. Училището няма 
неверифицирани разходи. 

Към 30.09.2015 г. училището няма неразплатени задължения. 
Салдото по бюджетната сметка на училището към 30.09.2015 г. е 153 538,43 лв. 
Настоящата информация е публикувана на интернет страницата на училището 

http://www.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 
,, Отец Паисий " - гр. Плевен 

ИВАН ВЪЛКОВ 
Директор на Начално училищ 
„ Отец Паисий " - гр. Плевен 

http://www.paisiy.dir.bg/

