
  

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ХАСКОВО 
 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   

                                    ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021г. до 31.12.2021 г. 

 

ПРИХОДИ:                                                                                                                        1057391 лева 

1.Субсидия, получена за 2021г.  1065731  лева 

2.Субсидия от МОН – спрени детски              66 лева 

3.Субсидия от МОН – командировъчни разходи в чужбина 1282 лева 

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

5.Неверифицирани разходи по проект  „ОУД” -413 лева 

6.Неверифицирани разходи по проект„Подкрепа за успех“            - 48 лева 

7.Погашения по финансов лизинг        -9732 лева 

 

РАЗХОДИ :                                                                                                                        1057391 лева 

1.Заплати на персонала по трудови правоотношения § 0100   

    

715922 лева 

2.Други възнаграждения и плащания за персонала § 0200 78097 лева 

   в т.ч.§§0205- СБКМ и за представително облекло 22035 лева 

   в т.ч.§§0208- обезщетения на персонала 49595 лева 

   в т.ч.§§0209- болнични от работодател         5622 лева 

3.Осигуровки по § 0500 164007 лева 

   в т.ч. §§0551- осигурителни вноски от работодател за ДОО 84142 лева                                                          

   в т.ч. §§0552- осигурителни вноски от работодател за УПФ 24368 лева 

   в т.ч. §§0560- осигурителни вноски от работодател за ЗО         35375 лева 

   в т.ч. §§0580- осигурителни вноски от работодател за ДЗПО                                             18122 лева 

4.Издръжка  § 1000 93287 лева 

   §§1011- Храна 10676 лева 

   §§1013- Постелен инвентар и облекло 2100 лева 

   §§1015- Материали 14231 лева  

   §§1014 - Учебн. и научно-изследоват. разходи и книги за библиотека 23170 лева 

   §§1016-Вода, горива, ел.енергия 19523 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.) 

        21358 лева 

§§1051- Командировка в страната      159 лева 

§§1052- Краткосрочна командировка в чужбина    1280 лева 

§§1062 – Разходи за застраховки      790 лева 

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

   §§1981 Платени данъци,мита и такси 2470 лева 

5.Капиталови разходи  §5200 3608 лева 

§§ 5201 Придобиване на компютри и хардуерно оборудване          1700 лева 

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

 

        1908 лева 

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ:  

Дейност 322 – Неспециализирани училища 1022501 лева 

Дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище 30646 лева 

Дейност 338 - Ресурсно подпомагане 2845 лева 

Дейност 713-Спорт за всички 1399 лева 

 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 

    Мария Чокова 

    Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 



 

 

С П Р А В К А 

За остатъка по сметката на училището към 31.12.2021година 

 

1. Средства за COVID-19                                                              2466 лв. 

2. Средства за храна                                                                      5646 лв. 

3. Средства за Занимания по интереси                                      10062 лв. 

4. Средства от Спорт за всички                                                      150 лв. 

5. Собствени средства                                                                   5053 лв. 

                                                                Всичко                          23377 лв.  

                                                                                  

 ИЗГОТВИЛ: /п/ 

    Мария Чокова 

    Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 


