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ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г. 

     За дейност 318 при план за 2017 г. 22728 лв. отчитаме разходи за годината  22728 лв. 

     Средствата по съответните параграфи на план сметката:са изразходвани ,както следва: 

     По § 01 за заплати по трудови договори и допълнителни възнаграждения при план 12383 лв са 

изразходвани 12383  лв.  

     По § 02 за други възнаграждения и плащания включително СБКО, представително облекло и 

обезщетения с характер на възнаграждения при план 2500 лв. са изразходвани 2500 лв.  

    По § 05 за осигуровки при план 5400 лв. са изразходвани 5400 лв.  

    По § 10 за издръжката на дейността, при план 2445 лв. имаме отчетени 2445 лв. 

   Разгледана  по подробно издръжката на дейността по §10 изглежда по следния начин: 

   § 10-20 за храна - при план 2445 лв., изразходени  2445 лв.       

                           Общо разходи  за дейност 318  -22728 лв 

 

         За дейност 322 при план  1045778 лв., отчитаме разходи за годината  998223лв. 

 

   По § 01 за заплати по трудови договори  при план 670986 лв. са изразходвани 670986 лв.  

   По § 02 за други възнаграждения включително граждански договори, обезщетения,СБКО, 

представително облекло : при план 36556 лв. са изразходвани 31868 лв. 

    По § 05 за осигуровки: при план 148717 лв.са изразходвани 148311 лв.  

   По § 10 за издръжка на дейността: при план  174732 лв. са изразходвани  139675 лв. 

  Разгледани по-подробно разходите за дейността изглеждат по следния начин: 

    

   § 10-13 пост.инвентар и облекло- при год. план 4000, изразходвани 2470 лв. за облекло на 

непедагогическия  персонал 

   § 10-14 учебници и книги – при  год. план 50171 лв.-   разход 50171 лв. 

   § 10-15 материали   по план 32635 лв. изразходвани 12086 лв .            

   § 10-16  вода,гориво,ел.енерг. – по план 25000 лв., изразходени  23117 лв . 

   § 10-20 външни услуги -  по план 58939 лв., изразходени 49683 лв. 

   § 10-30 текущ ремонт -   изразходвани 1762 лв. 

   § 10-51  командировки – при план 1500 лв.,  разход  386 лв.  

   § 19-81данъци и такси при план 8676 лв.изразходени 1272 лв. 

   § 52-01 компютри – изразходени 6111 лв.    

 

                   Общо разходи за дейност 322   -998223 лв 

 



Дейност 338  § 10-15  - изразходени 7077 лв. 

 

     Собствените приходи на училището към 31.12.2017 г. са  лв.6923 лв. 

- От служ.бележки и удостоверения- 146 лв. 

- От дарения – 3374 лв. 

- От наеми- 5103 лв. 

- От вторични суровини – 247 лв. 

    В края на годината с тези приходи е увеличен плана на училището за 2017 год. и средствата се 

изразходват за компютърна техника. 

 

Приключихме 2017 год. с преходен остатък в размер на 59860 лв.  

В това число: 

Проект „Твоят час” – 11438 лв  

Закуски –                     13544 лв 

ПМС 129                          867 лв 

Бюджет                         34011 лв. 
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