
      
 

ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” 

Пазарджик 4400               тел. 44 45 90 

ул.”Екзарх Йосиф” №15   БУЛСТАТ 000341717   E-mail ou3pz@abv.bg 

 

 

С П Р А В К А  

за  изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2012 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                        976015 лв. 

 

1.Собствени приходи:                                                                                            0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                         849963 лв. 

 

            3. Преходни остатъци:                                                                                  39646 лв. 

                 -   Субсидии –                                                                                              27602 лв. 

                 -   Проект „Без свободен час”  - 2009-2011 г.                                             1083 лв. 

                 -   Закуски – 1-4 клас по ПМС №308                                                             825 лв. 

                 -   Модул „Обезщетения за персонала”                                                      4517 лв. 

                 -   Целодневна организация на уч. ден за учениците от 1 и 2 клас          3125 лв. 

                 -   ИКТ в образованието                                                                                   80 лв. 

                 -   Учебници                                                                                                     528 лв. 

                 -   Проект „Без свободен час” – 2011 г.                                                       1886 лв.         

      

            4. Дофинансиране от първостепенния разпоредител:                            6779 лв.  

 

            5. Други:                                                                                                         79627 лв. 

 

              - Учебници                                                                                                     15746 лв. 

              - За дейности по национално външно оценяване 2012 г.                             625 лв.  
  -  Възстановен временен  безлихвен заем от ГД СФМОП по Проект BG 

051PO001-4.3.-0132  „Клубове на бъдещето” –                                               12613 лв.                                                                                         

- Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ”                                      30340 лв. 

- Масов спорт                                                                                              2001 лв. 

- Целодневна орг-я на уч. ден I – III клас                                                 5258 лв. 

- Проект „ ИКТ в училище” – доставка на интернет                                 112 лв. 

- Проект „ИКТ в училище” – ДМА                                                           9750 лв.   

- Проект „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученически олимпиади”                                                                          1560 лв. 

- Диференцирано заплащане на директор                                                1622 лв. 

 

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2012 г. 

ОТЧЕТ 

 към 

31.12.2012 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

562056 539002 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

27654 13881 
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05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

139111 118432 

10-00 Издръжка 186820 156389 

52-00 Придобиване на ДМА-  

компютри и хардуер 

9750 0 

Общо :  925391 827704 

 

 РАЗХОДИ : Общинска дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ГОДИЩЕН 

ПЛАН  

2012 г. 

ОТЧЕТ 

към  

31.12.2012 г. 

10-00 Издръжка 6779 6779 

 

 

 ОБЩО РАЗХОДИ :                                                                                   834483 лв.  

 

Разходи по Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ”                        29189 лв.  

Временен безлихвен заем от бюджета по Схема „Училищен плод”     2077 лв.             

Промени по Бюджета през периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.: 

1. Промени по решение на ПРБК:  
1.1. Увеличава бюджета на училището с 15746 лв.  

Средствата са за закупуване на учебници и учебни помагала на учениците от I до VII 

клас. 

1.2. Увеличава бюджета на училището с 625 лв. 
                   Средствата са за дейности, свързани с национално външно оценяване - 2012 г. 

1.3. Увеличава бюджета на училището с 1567 лв. 

Средствата са за осигуряване целодневна организация на учебния ден за                  

учениците от I и II клас. 
1.4. Увеличава бюджета на училището с 2001 лв. 

Средствата са за подпомагане физическото възпитание и спорта в общинските   

училища. 
1.5. Увеличава бюджета на училището със 112 лв.Средствата са по 

1.6. проект „ИКТ в училище” – доставка на интернет. 

1.7. Увеличава бюджета на училището с 1560 лв. Средствата са по НП „С грижа за 
всеки ученик”, Модул Осигуряване на допълнително обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически олимпиади. 

1.8. Увеличава бюджета на училището с 1622 лв. Средствата са за Диференцирано 

заплащане на директор за учебната 2011 – 2012 г. 
1.9. Увеличава бюджета на училището с 3691 лв. Средствата са за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден за учениците от  III клас. 

1.10. Увеличава бюджета на училището с 9750 лв. Средствата са по проект „ИКТ 
в училище”- закупуване на ДМА – компютри и хардуердно оборудване. 

 

2.  Вътрешно компенсирани промени за периода не са извършвани. 

 

Неразплатени разходи:  няма 
 

 

Гл. счетоводител:                                                                                    Директор: 

       Мария Арнаудова                                                                                  Даниела Кемчева 


