
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” 
село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска 

тел.: 0878637239, е-mail: ou_iv.rilski@abv.bg 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  –  А  Н А Л И З 

  относно изпълнението на делегирания бюджет за 
периода:01.01.2019г.-30.09.2019г. в ОбУ „Свети Иван Рилски”с.Червенци 

І.Приходи: 
Приходната част на бюджета към 30.06.2019г. включва: 

§§ 24-04 приходи-купони от стола                                      -                 1838,60лв 

§§ 24-04 приходи от безплатна храна                                -                       347.50лв 

§§ 37-02 внесен данък в/у приходите от стоп.д-ст          -                      -56.22 лв. 

§§ 61-01 вътрешни трансфери  ДД                                      -       

§§ 61-09 вътрешни трансфери  ДД                                      -                384079,31 лв. 

§§ 61-09 вътрешни трансфери  МД                                     -                       3485,00 лв. 

§§ 61-05ДРСЗВарна /БТ/ -      2893.99,лв. 

 §§ 61-01-                                                                                     -                        494,16лв.          

§§ 62-02                                                                                         -                     -2212,46 

  §§ 64-01                                     -          2487,18 

ОБЩО приходи:                                                              393357,06 лв. 

 

ІІ.Разходи. 
1.Заплати-В училището на щат са общо 26 от тях 18-педагогически и 8-
непедагогически персонал.Изплатените суми за заплати включват и лекторски 
часове и втори час на класния ръководител. 

1.1.От държавна дейност в ПГ се плаща на 1 учител-§§ 01-01 – 9562,29 лв. 

1.2. От държавна дейност в ОУ се плаща на 17 учителя и 7 бр.непедагогически 
персонал-§§ 01-01 – 234413,94 лв. 

1.3От държавна дейност в професионална паралелка се заплаща на 1 учител-01-
01-4495,00лв. 
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1.4.В дейност столове/местна дейност/ – 1 бр. домакин на стола-§§ 01-01 – 
6049,00 лв. 

1.4.По проект …………. в ПГ се заплаща на един учител-02-02-142,00 
1.5. По проект –занимания по интереси на ръководитерите 01-01-746,00лв. 
1.6. БТ В §§ 01-01-2905,00ЛВ. 

2.Други възнаграждения и плащания на персонала-СБКО,представително  
облекло,обещетения и др.плащания/болнични/: 

2.1.От държавна дейност в ПГ се плаща на 1 учител-§§ 02-00 – 461.28,00 лв. 

2.2. От държавна дейност в ОбУ се плаща на 17 учителя и 7 бр.непедагогически 
персонал-§§ 02-00 – 5386.55,00лв. 
2.3 От държавна дейност в професионална параралка се заплаща на 1 учител-02-00-86,00лв. 

3.Задължителни осигуровки от работодателя /ДОО,УПФ,ДЗПО и ЗО/: 

3.1.От държавна дейност в ПГ се плаща на 1 учител-§§ 05-00 – 2070,44лв. 

3.2. От държавна дейност в ОбУ се плаща на 17 учителя и 8 бр.непедагогически 
персонал-§§ 05-00 –  49345,00лв. 

3.3.От държавна дейност в професионална паралелка се заплаща на ½ учител-
05-00 -897,46лв. 

3.4.В дейност столове/местна дейност/ – 1 бр. домакин на стола-§§ 05-00 -
1091,28л                                                                                                                                             
3.5.По проект –занимания по интереси в §§ 05-00-188,02лв 
3.6. БТ ПО §§ 05-00-462,50ЛВ 

Издръжка: 

4.Храна-включва закуските за ПГ и І-ІV клас и хранителните продукти за стола. 

4.1.От държавна дейност в ПГ се плащат закуски за децата в подготвителната 
група -§§ 10-11 – 872,60лв. 

4.2. От държавна дейност в ОбУ се плащат закуски за учениците от I-IV клас  и 
хр.продукти за стола на училището-§§ 10-11 –6562,91,01лв. 

5.Работно облекло 

5.1. От държавна дейност в ОбУ е платено работно облекло на непедагогическия 
персонал-§§ 10-13 –  

5.2. В дейност столове/местна дейност/ – 1 бр. домакин на стола е платено 
работно облекло -§§ 10-13 - 

6.Учебници и учебни помагала: 

6.1.От държавна дейност в ПГ са платени учебни помагала--§§ 10-14 – 748,42лв. 



6.2. От държавна дейност в професонлна паралелка са платени учебници и 
учебни помагала --§§ 10-14- 7353,13лв. 

7.Материали: 

7.1.От държавна дейност в ПГ -§§ 10-15 –  1394,77лв. 

7.2. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-15– 7084,97лв. 
7.3.От държавна дейност в ПП -§§10-15-164,99 ЛВ. 

7.4.От държавна дейност-занимания по интереи-§§ 10-15-903,04лв. 

8.Вода,горива и енергия :Училището се отоплява с парно на дизелово гориво . 
8.1.От държавна дейност в ПГ -§§ 10-16 – 1841,32лв. 

8.2. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-16– 17476,73лв. 

8.3 От държанна дейнаст в ПП ;§§ 10-15-666,43лв. 

9.Разходи за външни услуги-§§ 10-20 /превоз учители,мобилни услуги,пътни 
услуги и др./. 

9.1. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-20– 16516,51лв. 

9.2.От държавна дейност в ПГ§§ 10-20-1633,26 

9.3.От държавна дейност Впп §§ 10-20-1798,91лв. 

9.4.От държавна дейност –занимания по интириси §§ 10-20 –322,16 лв. 

 

10.Текущ ремонт-. 

10.1. От държавна дейност в ПГ -§§ 10-30–  

10.2. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-30–  

11.Платени данъци,мита и такси 

11.1. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-40– 1681,00 лв. 

12.Командировки: 

12.1. От държавна дейност в ОбУ -§§ 10-51– 722,66,00лв. 

13.Разходи за застраховки: 

13.1. . От държавна дейност в ОбУ са платена застраховки на ученици за 
екскурзии и състезания -§§ 10-62– 158,00лв. 

14.разходи за стипендии 
14.1.От държавна дейност в ОБУ са платени стипендии -§40-00-1890,00лв. 



15.Капиталови разходи: 

15.1.От държавна дейност в ОбУ -§§ 52-00– . 

Общо разходи за отчетния период : 389142,11 лв. 

 

Преходен остатък 2018г. – 8112,00лв.: 

От миналата финансова година имаме целеви преходни остатъци за: 

1.Превоз учители в размер на 8112,00 лв. 

 

 

Изготвил:...........................                               Директор:................................. 

                /Н.АПОСТОЛОВА /      / П.ПЕНЧЕВА / 
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