
      

 

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 31.12.2018 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                       1301564 лв. 

 

1. Собствени приходи:                                                                                           0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                         1206124 лв. 

 

            3. Преходни остатъци:                                                                                    4213 лв. 
                 -   Субсидия ДД                                                                                                                         4213 лв. 

 

            4. Други:                                                                                                            91227 лв. 

              -  Средства за учебници                                                                                  38826 лв. 

              - Средства за пътни на учители                                                                       2366 лв.  

              - Средства за подпомагане физическото възпитание и спорта                    1956 лв.    

              - Средства по НП ОСОС, Модул „Подобряване условията за експери-  

                 ментална работа по природни науки „                                                        2384 лв. 

              - Средства по НП ОСОС, Модул „Ученически шкафчета“                         1320 лв. 

              - Средства по НП ОСОС, модул „Музеите като образователна среда“      2500 лв.   

              - Средства по НП Оптимизация на вътрешната структура на персонала  

                в системата на предучилищното и училищното образование                 25462 лв.   

              -  Средства по НП Без свободен час, Модул „Без свободен час  

                 в училище“ -  за периода м.11.2017 г. – м.10.2018 г.                                 2796 лв.  

               - Средства по НП „ИКТ в училище“                                                               400 лв. 

               - Допълнителни средства предоставени от МОН за изработване 

                 на ученически шкафчета                                                                            13217 лв. 

                                     

   

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2018 г. 

ПЛАН  

 към 

31.12.2018 г. 

ОТЧЕТ към 

31.12.2018 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

857620 857620 857618 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

64780 64780 64752 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

183450 183450 183322 

10-00 Издръжка 189955 189955 174515 

19-01 Други данъци за централния 

бюджет 

957 957 909 

29-91 Други разходи за лихви към 2 2 2 

mailto:ou3pz@abv.bg


      

 

местни лица 

52-00 Придобиване на ДМА 2844 2844 2844 

Общо :  1 299608 1299608 1283962 

 

 РАЗХОДИ : Масов спорт 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ГОДИЩЕН 

ПЛАН  

2018 г. 

ПЛАН 

към  

31.12.2018 г. 

Отчет към 

31.12.2018 г. 

10-15 Материали 1956 1956 1956 

 

 

Общо годишен план:      1301564 лв. 

Общо постъпления :       1301564 лв.                                                               

Общо разходи :                1285918 лв.  
Не получени преходни остатъци  от  2017 г. –  няма 

Преходен остатък за 2019 г. -  15646  лв., от които целеви средства – 14904лв. и от бюджет 

2018 г. – 742 лв. 

          

Промени по Бюджета през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.:  

1. Промени по решение на ПРБК: 

1.1. С писмо № 30-00-719 / 26.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава  бюджета на училището за 2018 г. с 38826 лв. Средствата са за 

закупуване на учебници и учебни помагала за учениците от I до  VII клас. 

1.2. С писмо № 30-00-720 / 26.07,2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 2366 лв. Средствата са за 

възстановяване на разходите , извършени от педагогическия персонал за 

транспорт от местоживеене до месторабота. 

1.3. С писмо № 30-00-805 / 23.08.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 1956 лв. Средствата са за 

подпомагане физическото възпитание и спорта в училищата и детските 

градини. 

1.4. С писмо № 30-00-971/ 14.09.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 3704 лв. Средствата са по НП 

ОСОС, Модул „ Подобряване условията за експериментална работа“ – с 2384 

лв. и Модул“ Осигуряване на ученически шкафчета“ – 1320 лв. 

1.5. С писмо № 30-00-1113 / 26.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 25462 лв. Средствата са по НП 

„Оптимизация на вътрешната структура на персонала  в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“. 

1.6. На основание ПМС № 200 / 18.09.2018 г. е предоставен трансфер за 

допълнително осигуряване на ученически шкафчета в размер на 13217 лв. 

1.7. С писмо № 30-00-1175 / 26.11.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 2217 лв. Средствата са по НП 

„Без свободен час, Модул “Без свободен час в училище“ за периода м.11.2017 

г. – м.04.2018 г. 

1.8. С писмо № 30-00-1194 / 03.12.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик се 

увеличава бюджета на училището за 2018 г. с 3479 лв. Средствата са по НП 

„Без свободен час“, Модул “Без свободен час в училище“ за периода м.05.2018 



      

 

г. – м.10.2018 г. в размер на 579 лв.; по НП ОСОС, Модул „Музеите като 

образователна среда“ – 2500 лв. и по НП „ИКТ в училище“ – с 400 лв.  

 

2.  Вътрешно компенсирани промени: 

2.1. Заповед № 449-19 / 25.09.2018 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ 

– гр. Пазарджик 

 
1. Намаление на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови 

правоотношения с 15000 лв. 

Увеличение на § 10-30 Текущи ремонти с 15000 лв. 

 

2. Намаление на § 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО с 6000 лв. 

Увеличение на § 02-05 Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение и 2000 лв. 

Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения с 1400 лв. 

Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 200 лв. 

Увеличение на § 10-30 – Текущ ремонт с 2400 лв. 

 

3. Намаление на § 10-16 Вода, горива, ел. енергия с 5900 лв. 

Увеличение на § 10-14 Учебни и научно изсл. разходи с  900 лв. 

Увеличение на  § 10-15 Материали с 5000 лв. 

 

4. Намаление на § 10-20 Външни услуги с 3500 лв. 

Увеличение на § 10-15 Материали с 3500 лв. 

 

 

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения:  Няма 

 

 

 

Гл. счетоводител:                                                                                    Директор: 

       Мария Арнаудова                                                                                  Даниела Кемчева 


