
  
 

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ХАСКОВО 

 

                           ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   

                                             ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. 

 

ПРИХОДИ:596380 лева 

1.Собствени приходи  от наеми 1683 лева 

        в т.ч 3% данък в/у приходите -50 лева 

2.Субсидия, получена за деветмесечието на 2018 г. 599297лева 

3.Получен трансфер /отсъств.ученици/ 3742 лева 

4.Предоставен заем  по проект „Пъстро етно” -12707 лева 

5.Получено застрахователно обезщетение 96 лева 

6.Други не данъчни приходи/отпадъчна хартия от бракувани учебници/ 34 лева 

7.Получена субсидия по НП”ЗОХТУ” 4285 лева 

РАЗХОДИ   ПО  ПАРАГРАФИ : 

1.Заплати на персонала по трудови правоотношения §§ 0100   
   в т.ч. заплата на персонал по трудови правоотношения по НП”ЗОХТУ” – 

4251лева 

327349лева 

2.Други възнаграждения и плащания за персонала §§ 0200 25601 лева 

   в т.ч.§§0202- за персонал по извънтрудови правоотн. (граждански договори)    3808 лева 

   в т.ч.§§0205- СБКМ и за представително облекло 16942 лева 

   в т.ч.§§0208- обезщетения на персонала 2372 лева 

   в т.ч.§§0209- болнични от работодател 2479 лева 

3.Осигуровки по §§ 0500 76281лева 

   в т.ч. §§0551- осигурителни вноски от работодател за ДОО 41974 лева 

   в т.ч. §§0552- осигурителни вноски от работодател за УПФ 10487 лева 

   в т.ч. §§0560- осигурителни вноски от работодател за ЗО 16685 лева 

   в т.ч. §§0580- осигурителни вноски от работодател за ДЗПО                                             7135 лева 

4.ИЗДРЪЖКА  § 1000 77465 лева 

   §§1011- Храна 7164 лева 

   §§1014 – Учебн. и научно-изследоват. разходи и книги за библиотека 18614 лева 

   §§1015-Материали 16284 лева 

   §§1016-Вода, горива, ел.енергия 14101 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, разходи за квалификация 2465 лв.и др.) 

18171 лева 

   §§1981 Платени данъци,мита и такси 2964 лева 

   §§1051 Командировки в страната 167 лева 

5.Капиталови разходи  §5200 5000 лева 

В т.ч.§§ 5203 Придобиване на др.машини, съоръжения и оборудване 

 

5000 лева 

Всичко разход за  първото тримесечие на 2018г. 511696 лева 

  

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ:  

Дейност 322 – Неспециализирани училища 473481 лева 

Дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище 32833 лева 

Дейност 532 – НП”ЗОХТУ” 5382 лева 

Наличност на парични средства по сметка към 30.09.2018год. 84684 лева 

 

През деветмесечието има извършени промени  по плана на бюджета, по нареждане на 

първостепенния разпоредител въз основа на получени писма 

 

 

                                                                                  

 ИЗГОТВИЛ: /п/ 
    Мария Чокова 

    Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 


