
  

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ХАСКОВО 
 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   

                                    ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.21г. до 30.09.2021 г. 

 

ПРИХОДИ:                                                                                                                   707188 лева 

1.Субсидия, получена за деветмесечието на 2021г.  808502  лева 

2.Възстановен заем на бюджета от проект  „ОУД”   505 лева 

3.Предоставен заем от бюджета на проект  „ОУД” -413 лева 

4.Предоставен заем от бюджета на проект„Подкрепа за приобщаващо 

образование” 

       -5000 лева 

5.Предоставен заем от бюджета на проект „Равен достъп до уч.образование в 

условия на кризи” 

       -1098 лева 

6.Наличност на парични средства към 30.09.2021г. -95308 лева 

 

РАЗХОДИ :                                                                                                                         707188 лева 

1.Заплати на персонала по трудови правоотношения § 0100   

    

496074 лева 

2.Други възнаграждения и плащания за персонала § 0200 28951 лева 

   в т.ч.§§0205- СБКМ и за представително облекло 19030 лева 

   в т.ч.§§0208- обезщетения на персонала 5498 лева 

   в т.ч.§§0209- болнични от работодател         4423 лева 

3.Осигуровки по § 0500 116523 лева 

   в т.ч. §§0551- осигурителни вноски от работодател за ДОО 61776 лева                                                          

   в т.ч. §§0552- осигурителни вноски от работодател за УПФ 16756 лева 

   в т.ч. §§0560- осигурителни вноски от работодател за ЗО         25208 лева 

   в т.ч. §§0580- осигурителни вноски от работодател за ДЗПО                                             12783 лева 

4.Издръжка  § 1000 61262 лева 

   §§1011- Храна 5597 лева 

   §§1015- Материали 6002 лева  

   §§1014 - Учебн. и научно-изследоват. разходи и книги за библиотека 21376 лева 

   §§1016-Вода, горива, ел.енергия 12989 лева 

   §§1020-Външни услуги (телефонни и мобилни услуги, абонамент и 

поддръжка на компютърна техника, пожароизвестителна инсталация, 

технически прегледи и абонаментно обслужване на парния котел, СОД, 

обработка на заплати и др.) 

       15298 лева 

5. Платени данъци,мита и такси § 1900 2470 лева 

   §§1981 Платени данъци,мита и такси 2470 лева 

5.Капиталови разходи  §5200 1908 лева 

§§ 5203 Др.машини, съоръжения и оборудване /система за видeонаблюдение/ 

 

        1908 лева 

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ:  

Дейност 322 – Неспециализирани училища 683580 лева 

Дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище 22381 лева 

Дейност 338 - Ресурсно подпомагане 1227 лева 

 

 

 

                                                                                  

 ИЗГОТВИЛ: /п/ 

    Мария Чокова 

    Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 


