
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ" - С.ЧОМАКОВЦИ, 
Общ.ЧЕРВЕН БРЯГ, обл.ПЛЕВЕН 

ИНФОРМАЦИЯ 
От МАРИНЕЛА БЕНОВА ВЪЛЧАНОВА - директор на ОУ „Христо Ботев" 

с.Чомаковци 
за изпълнение на делегирания бюджет за 3-то тримесечие на 2017год. 

Във връзка с прилагането на чл.291 от Закона за предучилищно и 
училищното образование и осигуряване на публичност и прозрачност при 
разходване на бюджетните средства, Ви информираме за постъпилите и 
изразходени средства по бюджета на училището за 3-ро тримесечие на 2017 г. 

Общото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 год. спрямо 
първоначалния план е 75%. Постъпили са средства в размер на 311682 лв. от 
дотация. Приходи от продажба на кухненска продукция 1617 лв. 

При разходването на бюджетните средства се спазва принципа на 
целесъобразност, законосъобразност и ефективно и ефикасно използване на 
предоставените средства.. 

За ФРЗ и осигуровки са изразходени 247955лв, които представляват 
85,6% от общото изпълнение на бюджета.Тук са включени остатъка от заплата 
м. 12.2016 г, заплати за периода м.01.2017г до м.08.2017г и аванс м.09.2017г 
Изплатени са: суми за СБКО - 3391лв,представително облекло на учители-
5680лв, както и обезщетение по чл.222, ал.З от КТ- в размер на 42668лв. 
Средствата за заплати и осигуровки са изплащани редовно. 

Средствата за издръжка на училището включват: 
Разходи за храна, където са включени за подпомагане храненето I-IV 

клас на стойност 2462лв., подпомагане храненето 1-7клас по Постановление 186 
за Целодневна организация на учебния ден - 9085 лв. 

Разходи за безплатни учебници и учебни помагала - изплатени са 
3691лв., съгласно сключените договори. 

Разходи за материали - изразходени са 605лв. Закупени са 
канцеларски и почистващи материали свързани с нормалното протичане на 
дейностите в училището. 

Разходи за горива, ел.енергия и вода -гориво 7000литра на стойност 
14911лв, достатъчно за периода м.1 - м.Ш на отоплителния сезон, както и 
изплатени средства за ел.енергия и вода - 5130 лв. 



Разходи за външни услуги - изразходените средства са в размер на 
5125лв. Тук са включени -средствата- изплатени за пътни разходи на 
педагогическите специалисти на стойност 2526лв, такси по договор за охрана и 
други за 1299 лв, разходи за софтуер и хардуер 705лв., разходи за квалификация 
на педагогическия персонал -115 лв., по договор с фирма за трудова медицина -

Разходи за данъци и такси -местни данъци, такса смет за 2017г. - в 
размер на 251 лева. 

Разходи за командировки - направените разходи по този параграф са в 
размер на 169 лв. 

Разходи за застраховки на имущество в размер на 306 лева. 

Общия размер на изразходените средства по бюджет за 3-то тримесечие 
на 2017година е 289690лв. 

480лв. 

/ Г.Тодорова / 


