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И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я 

 
за  резултатите  по бюджета на училището за третото тримесечие на 

2022 г. 
 
         ПРИХОДНА ЧАСТ: 
 

      Годишен план на бюджета на училището към 30.09. 2022 г.  е 
приет. Предоставена е формулата за разпределение на бюджетите за 
2022 г. на делегирани училища в община Никола Козлево. 
      До приемането му, общината превежда субсидия на училищата на 
база една дванайста от бюджета на съответното училище за 2021 г. и 
съответно след приемането на бюджета е изравнена субсидията. 
      По   проект „ Подкрепа за успех“ има остатък от 2021г. в размер 
на 24825 лв. 
     За  деветмесечието, община Никола Козлево  преведе  502730 лв. 
субсидия. 
     Наличността по сметката на училището в края на отчетния период 
е  35971 лв. 
Разшифровка по параграфи: 
 
наименование на прихода Параграфи план изпълнение 

  
 

  
1.Вътрешни трансфери / субсидия / 61-09           502730  

2. Предоставен трансфер АСП        61-01     

3. Предоставено дарение :РУО 42-02                  

4. Вр.съхр.с-ва и ср.на разпорежд.нето             88-03   -1801         

5. Внесен д-к в/у п-дите от стоп.дейн.(-) 37-02  -20 

6. Наличност в края на периода  95-07         (26339) 

ОБЩО :                 -                  474570  
 

 

  

Сметка " СЕС    

  проект  " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "  в лв. 



наименование на прихода Параграфи план изпълнение 
      

1.Получен трансфер МОН –остатък от 
2021г 61-09 

  
 

2.Получени трансф.м/у сметки за ср/ва 
ЕС 63-01 

       
24825   

3. Получен трансфер м/у бюдж.и извънб. 62-01                 -                       -   
3.Събрани с/ва и изв.плащане от/за 
бюд.сметка    - 

88-03   

 
1801          

НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА 
95-07 

          (13439) 

ОБЩО РАЗХОДИ:   
 

13187  

 
При получена субсидия по бюджета  502730 лева, са усвоени  474570 
лева-  94 на сто.  

-  Изразходваните средства за заплати по бюджета  са  321183 
-  лв.      – 63 на сто от получената субсидия. 
- За представително и работна облекло на персонала и СБКО са 

усвоени   12208 лв; 
- Задължителни  социални  осигуровки по КСО и здравни 

осигуровки по ЗЗО за сметка на работодателя  -  73817 лв.   
За 2022 г. на педагогическия персонал са изплатени средства за 
представително облекло по 450 лева и работно облекло на 
непедагогически персонал  320 лв.  
   Следват  разходите за текуща издръжка на училището.  
- Разходи за храна на ученици  целодневна организация на учебния 

процес –  5291 лв.,  
- Работно облекло на непедагогически персонал 960 лв. 
- За превоз на педагогически персонал са изразходвани  25272  лв. 
- За наем жилище на педагогически персонал 516 лева 
- За учебници и учебни помагала 3124 .лв. 
- За квалификация на педагогическия персонал през периода на 

отчитане  са усвоени   2737 лв. 
- За интернет услуги и телефонни разходи са изплатени    1158 лв. 
- За поддръжка ра прогр.продукти 2715 лв. 
- За куриерска услуга 33 лв. 
- За такса СОД 659 лв. 
- За здравна оценка учебна програма 36 лв. 
- За техн.обслужване на пожарогасители 105 лв. 
- За ел. енергия    3652 лв. 
- Такса вода   336 лв. 
- Дърва за огрев 14900 лв. 
- Гориво за рязане на дърва и косене на трева 70 лв. 



- Регистрация ня ОУ Пет могили 53 лв. 
- Подновяване на ел.подпис 5 лв. 
- Хостинг на ОУ Пет могили 43 лв. 
- СD РААБЕ България изпити 2021/2022 г. 66 лв. 
- Мониторинг и контрол на вредители 60 лв. 
- Превоз на учители за външно оценяване 72 лв. 
- Наръчник за пенсиониране 58 лв. 
- Дезакаризация на тревни площи 300 лв. 
- Софтуерна услуга 180 лв. 
- Поддръжка на бутони за ЗЗЛД 180 лв. 
- Поддръжка на ПП ФСД 660 лв. 
- Канцеларски материали 529 лв. 
- Тонери, касети и съвместими барабани 245 лв. 
- Картотека библиотека 44 лв. 
- Рафт за изсушаване на картини 158 лв. 
- Дезинфектанти и препарати за чистене 1593 лв. 
- Строителни материали, препарат за бели дъски 336 лв. 
- Тестове за Ковид 80 лв. 
- Застраховка имущество 798 лв. 
- Удостоверения за завършен клас 50 лв. 
- Командировка 225    
-  За 2022 г.  таксата смет е в размер на 63 лв. и е  преведена на 
община Никола Козлево  месец март. 

    По проект „ Подкрепа за успех” към отчетния период от остатък от 
2021 г.    24825 лв., са  изразходвани   13187 лв. Остатък от средства 
към 30.09.2022 е   13439 лева. 

    Броя на учениците към края на тримесечието е 100 бр., от тях на 
целодневна организация на учебния процес са обхванати  105 ученика. 
    Числеността на персонала е 21 щатни бройки. Средната брутна 
работна заплата на едно лице  към 30.09.2022 г. на педагогическия 
персонал  2030 лв., и  непедагогическия персонал  1108 лв.  
      За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на 
бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на 
събрание на колектива състоянието на бюджета., поставят се въпроси, 
както и възможности за тяхното преодоляване и решаване. 

       Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за 
корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, 
оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището. 
 
Директор: 
                 / Жулиета Нешкова/  


		2022-10-10T11:13:09+0300
	Zhulieta Doncheva Neshkova




