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

с.Чомаковци 
за изпълнение на делегирания бюджет за 2-ро тримесечие на 2018год. 

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 2-ро тримесечие на 2018 г. 

Общото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 год. спрямо 
първоначалния план е 53%. Постъпили са средства в размер на 218267 лв. от 
дотация. Приходи от продажба на кухненска продукция 1625 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 155914лв, които представляват 
82% от общото изпълнение на бюджета.Тук са включени остатъка от заплата 
м. 12.2017 г, заплати за периода м.01.2018г до м.05.2018г и аванс м.06.2018г 
Изплатени са: суми за СБКО - 2553лв, представително облекло на 
педагогическите специалисти - 5760,както и обезщетение по чл.224 от 
КТ/неизползван отпуск/- в размер на 901лв. 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 2832лв., подпомагане храненето 1-7клас за Целодневна 
организация на учебния ден - 9005 лв. 

Разходи за материали - изразходени са 353лв. Закупени са 
канцеларски и почистващи материали свързани с нормалното протичане на 
дейностите в училището. 

Разходи за горива, ел.енергия и вода -гориво 4549 литра на стойност 
9750лв, достатъчно за периода м.1 - м.Ш на отоплителния сезон, както и 
изплатени средства за ел.енергия и вода - 4786 лв. 



Разходи за външни услуги - изразходените средства са в размер на 
5165лв. Тук са включени -средствата изплатени за пътни разходи на 
педагогически специалисти на стойност 1761лв, такси по договор за охрана и 
други за 962 лв, разходи за квалификация на педагогическия персонал -844 лв., 
по договор с фирма за трудова медицина - 987лв.,технически преглед ГВН-
126лв, ремонт касов апарат 145лв.,ремонт ел.пекарна - 215лв.,поддръжка 
хардуер -122лв. 

Разходи за командировки - направените разходи по този параграф са в 
размер на 103 лв. 

Разходи за застраховки на имущество в размер на 317 лева. 
Такса битови отпадъци 2018г - 245лв. 

Общия размер на изразходените средства по бюджет за 2-ро тримесечие 
на 2018 година е 189146лв. 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ЧОМАКОВЦИ 
ОТЧЕТ 2 0 18 г 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - УЧИЛИЩА 

ПАРАГРАФИ 
ГОД. 
ПЛАН 

ОТЧЕТ 
ПАРАГРАФИ 

ГОД. 
ПЛАН 2-ро трим. 

01 01 Заплати на персонала нает по тр. 
поав. 234620 118250 

02 00 Други възнаграждения и плащания 
11500 9699 

02 02 За персонал извънтр. правоотн. 0 0 
02 05 Изпл.суми СБКО.с характ на възн 11000 8313 
02 08 Обезщ на перс.с характер на възнагр. 0 901 
02 09 Други плащания и възнаграждения 500 485 
05 00 Вноски от работодатели 55140 27965 
05 51 Осигуриш, вноски от р-л за държ. 29430 14816 
05 52 Осигурит. вноски от р-л учпф 8960 4424 
05 60 Здравно осигурит. вноски от р-л 11500 6042 
05 80 Вноски за доп. задълж. осиг. 5250 2683 
10 00 Издръжка 49599 32986 
10 11 Храна 18900 11837 
10 13 Постелен инвентар и облекло 1780 0 
10 14 Учебни и н.изс. Р-ди и книги 0 676 
10 15 Материали 1000 353 
10 16 Вода, горива и енергия 18470 14536 
10 20 Разходи за външни услуги 8789 5164 
10 51 Командировки в страната 350 103 
10 62 Разходи за застраховки 310 317 
19 81 Данъци и такси общини 260 245 
5205 придобиване стопански инвентар 2500 0 

ОБЩО: 353619 189145 
Спорт-материали 0 0 
Спорт- застраховки 30 б 


