
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ“     

град Дупница, улица „Орлинска“ №  13 , ou_hr_pavlovich@abv.bg 

 
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г. 
 

                       Бюджетът на училището за 2021 г. е утвърден със Заповед на кмета № 

РД04-88/ 271.2021 г. и е в размер на 593638.00 лева формиран, както следва: 

 
                       582800.00 лева са средствата по ЕРС; 

                       10838.00 лева преходен остатък; 

 

                       Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие 

на 2021 година плана е 178167.60 лева.   
                        Планиран е както следва : 
- 98.21 % за трудови възнаграждениа, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения ; 

- 1.79 % за издръжка на училището; 

                            Към 31.03.2021 година бюджетът на училището не е коригиран и към същата 

дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.       

                      Към 31.03.2021 г. от планирани 194965,01лв. са изразходвани 184246,91 лв. 

или имаме превишаване на приходите спрямо разходите . 
                        В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 82,69 

от общия разход, за издръжка на училището – 17,31 %. 

 

                        Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото 

тримесечие на 2021 годината са :   
- 100083,98.лв. за заплати ; 

- 8800,00  лв. за представително облекло; 

- 0,00 лв. за обезщетения при пенсиониране; 

- 42578,58 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

 Или общо това са 152348,89 лв. 

                Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2021 г. са 
31898,02 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 
 

- За хранене на учениците от начален етап – 1242,60 лв.  

- За работно облекло – 2200,00 лв. 

- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация  7586,64. лв.  

- За квалификация на педагогическия персонал – 0,00 лв.  

- За материали / канцеларски, почистващи и др./-0,00 лв 

- За вода, горива и ел. Енергия – 5119,54 лв.  

              • 191,52 лв. за вода ; 

              • .4365,68 лв. за газ за отопление; 

              • 562,34 лв. за ток; 

- Разходи за външни услуги 13386,50 лв. 

-Текущ ремонт – 1291,39 лв. 

-Такса смет за общината -1051,35 лв. 

-командировки в страната -20,00 лв. 

 

 

Гл. Счетоводител: Иванка Терзийска              

 

                                                   Директор:Антоанета Николова  


