
















ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА БЮДЖЕТА  

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА,  

 НА ОУ“Христо Ботев“ с.Мъглен 

  

 

      I.Към 30.09.2018  година  общият бюджет на училището 

възлиза на 596 949.00 лева.  

Тази сума е разпределена за следните  делегирани от 

държавата дейности: 

 

 1.За дейност 1322  „Общообразователни училища“-   

                                                     общ план – 547 650.00 лева. 

 

2.За дейност 1318  „Подготвителна група“-   

                                                     общ план –   47 472.00 лева. 

 

3.За дейност 1338  „Ресурсно подпомагане“СОП        -   

                                                         общ план    - 1 077.00  лева. 

 

4.За дейност „Физическа култура и спорт“  - 

                                                    общ план -       750.00  лева.                                                   

      

 

 



Към 30.09.2018  година са изразходени  общо: 125 415.00  лв. 

от бюджета на училището,  от които: 

       
1. За дейност 13-22 – изразходената сума   113 168.00  лева 

общо:  

§ 01-01, 02-00, 05-00                                                                   

За заплати и осигуровки от работодател –      80 391.00  лева 

За възнагр. по гр. договори                                        0.00 лева  
         За обезщетения на персонала                                 735.00 лева 

         За представително облекло                                        0.00 лева 

За издръжката на дейност 1322-основно училище  са 

похарчени общо:                                                

     § 10-00 „Издръжка“                                            18 766.00 лева 

За  безплатни закуски  и обедно хранене                 31.00 лева 

     § 10-14“За безплатни учебници“ по договор     8 960.00 лева 

 „Просвета-София“АД                                            7 575.00 лева 

 „Анубис-Булвест“ООД                                            673.00 лева 

 СД“Педагог 6-Делев,Луизова и с-ие“                    712.00 лева 
 

         За учебни материали/ маркери и дневници/          317.00 лева 

 

      § 10-15 „ Материали“                                             5 886.00 лева 

От тях: 

 Лазерно МФУ -  4  бр.       1 836.00 лева 

 Пожарогасители 3 бр.                                               198.00 лева 

 Ламинат за 3 стаи                                                   2 445.00 лева 

 Канцеларски материали                                            330.00 лева 

 Блажни бои, стопански материали и  др.                750.00 лева 
 

       § 10-16 „Вода,горива и ел.енергия“                      243.00 лева 

  

       § 10-20 „ Разходи за външни услуги“                3 137.00 лева 
От тях по договор : 

 За мобилни телефони                                              450.00 лева 

 За превоз на педаг.персонал                                1 140.00 лева 

 За абонаментна поддръжка на ТРЗ                         510.00 лева 

 За поддръжка на АдминСофт                                  528.00 лева  



       

§ 10-51 „Командировки в страната“                192.00 лева 

 

         § 52-00 „Придобиване на ДМА“                     13 276.00 лева 

от тях: 

 Лаптопи 15 бр.                                                    11 376.00 лева 
 За климатик в учителска стая                              1 900.00 лева 

 

2.За дейност 13-18 – изразходената сума е        12 247.00  лева 

общо: 

За заплати и осигуровки от работодател –           259.00  лева 
         За обезщетения на персонала                            11 834.00 лева 

          

§ 10-00„Издръжка“на подготвителния клас са похарчени 

общо:                                                                         154.00 лева  

от които: 

         § 10-14 „Учебни материали”                                        9.00 лева 
         § 10-15 „Материали“                                                   45.00 лева 

§ 10-16 „Вода, горива и ел.енергия“                         27.00 лева 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги                          73.00 лева  

 

3.За дейност  1338  „Ресурсно подпомагане“СОП         
са   изразходени    общо 0.00 лева 

     4.За дейност 17-13 „Физическа култура и спорт“   
     са изразходени общо 0.00  лева, от които: 

За транспортни разходи                                              0.00 лева 
5. По проект „ТВОЯТ ЧАС“ са изразходени общо 465.00 лв., 

от които:  

За възнаграждения  и осигуровки на директора и 
счетоводителя                                                      -   465.00 лева. 

 

Към 30.09.2018 година училището няма неразплатени разходи. 
 

Изготвил : Е.Белбер –Мл. счетоводител 

 








