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Основно училище "Антон Страшимиров" с.Светлен, общ. Попово, обл. Търговище,7877,  

ул. „Стоян Палаузов" №64, тел/факс: 06030 - 2 438, e-mail: ousvetlen@abv.bg 
 

                                                   

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за  изпълнение на бюджета на ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен 

към 30.09.2021 г. 

 
ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за 

финансиране, чрез общинските бюджети по следните дейности :      

                      Дейност 322 - Неспециализирани  училища без професионални гимназии 

                      Дейност 338 - Ресурсно подпомагане 

          Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища 

                     Дейност 532 - Програми за временна заетост 

         Дейност 713 - Спорт за всички 

Управлението и изразходването на бюджетните средства са съобразени с тяхната законосъобразност и 

счетоводната политика на училището и Общината. Първоначалният план на дейностите е формиран 
съгласно Заповед № 3-21-59/01.02.2021 г. на Кмета на Община Попово, съгласно чл. 282, ал. 7, във 
връзка с ал. 6 и ал. 13, т. 1 и т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование. 

           

                І. Дейност 322-Неспециализирани училища без професионални гимназии – Бюджетът на 

дейността се формира от: 

 

Средства по стандарт разпределени по формула за 2021 г.-99,6%    336403 

Средства за подпомагане храненето та децата от 1-4-ти клас         5264 

Средства за подобряване на МТБ 2300 

Средства за целодневна организация на учебния ден 1-7 ми клас 99601 

Средства за занимания по интереси        4660 

Общ размер на средствата   448228 

Преходен остатък  46701 

Средства по бюджетна сметка 494929 

 

Първоначалният годишен план за Дейност 322 е актуализиран, съгласно уведомителните писма 

на първостепенния разпоредител Община Попово, като увеличението в размер на 28271 лв. в т.ч. 

Работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и 

училища §01-01 

19136 

Средства за закупуване на познавателни книжки и учебници 6493 

Средства за закупуване на познавателни книжки и учебници -134 

Оптимизиране на вътрешната структура на персонала 2776 

Увеличение на бюджета в размер  28271 

Нарастване на първоначалния бюджет 28271 

                          

    Първоначалният годишен план за Дейност 713 е актуализиран, съгласно уведомителните 

писма на първостепенния разпоредител Община Попово, като увеличението в размер на 460 лв. в т.ч. 

Подпомагане физическото възпитание и спорта 460 

Увеличение на бюджета в размер  460 

Нарастване на първоначалния бюджет 460 

 

В резултат на посочените по горе  изменения, първоначалният годишен план за дейност 322 –

Неспециализирани училища без професионални гимназии от 494929 лева е актуализиран на 523200 

лева. Нарастване с 5,71 % представляващи  28271 лева, а на дейност 713 първоначалния бюджет е 

актуализиран на 1180,00лв, нарастване с 63,89%. 
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   Към 30.09.2021 г. ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен, като второстепенен разпоредител, е 

получил средства от Община Попово, съгласно утвърдената бюджетна сметка, както следва: 

                 Средства по формулата 

Средства по стандарт разпределени по формула за 2021 г.-99,6% 252302 

Средства за подпомагане храненето та децата от 1-4-ти клас 3948      

Средства за подобряване на МТБ 1725 

Средства за целодневна организация на учебния ден 1-7 ми клас 74701 

Средства за занимания по интереси      3495 

Общ размер на средствата 336171 

Преходен остатък  7478 

Средства по бюджетна сметка 343649 

 

               Целеви средства 

Средства за компенсиране на разходите за транспорт на 

педагогическите специалисти 

1540 

Работа с ученици от уязвимите групи 19136 

Средства за закупуване на учебници 6359 

Оптимизация на училищната мрежа 2776 

Преходен остатък по целевите сраства 37642 

Общ  размер на средствата 67453 

 

                 Средства по други дейности 

Средства  по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” 6311 

Средства по дейност 713 „Спорт за всички“ 460 

Средства по дейност 437 „Здравен кабинет“ 0 

Средства по дейност 532 „Повременна заетост“ 4806 

Собствени приходи 695 

„Плод и мляко“ 332 

АСП спрени месечни помощи 1249 

 13853 

Преходен остатък  5324 

Общ  размер на средствата 19177 

                

 

               Други средства 

Средства по НП „Подкрепа за успех „ 7044 

Средства по НП „Наука и образование за утрешния ден“ 1166 

Общ размер на средствата 8210 

Преходен остатък  16017 

Общ  размер на средствата 24227 

 

Съгласно чл. 51 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., ПРБ 

предоставят на училищата средствата по стандарти, разпределени по формули в срок до 7 дни от 

получаването им от Централния бюджет. Размерът на средствата по тримесечия е както следва: за 

първо тримесечие -30 %, за второ тримесечие -25 %, за трето тримесечие -20 % и за четвърто 

тримесечие 25 %. Допълнителните средства в зависимост от получаването им. 

 

     Изпълнение на бюджета по дейност 322 – Неспециализирани училища без професионални 

гимназии  към 30.09.2021 г. 

 

по § 01-01 – заплати персонал- по отчета за касовото изпълнение средствата по този параграф с 

натрупване представляват начислени и изплатени заплати на персонала за 9 месеца. 
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по § 05-50 – задължителни осигуровки от работодател -  по отчета за касовото изпълнение средствата 

по този параграф с натрупване представляват начислени и внесени задължителни осигуровки от 

работодател   за 9 месеца.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения 367792 248406 67 

§02-02 Други възнаграждения на персонал по 

извънтрудови правоотношения 

960 857 89 

§02-05 Изплатени суми за СБКО, облекло и др. с характер 

на възнаграждение  

10855 10855 100 

§02-08 Обезщетения на персонал с характер на 

възнаграждения 

2622 2622 100 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 41 682 28969 70 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 13 577 9060 67 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 17 519 12485 71 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 10 219 6695 53 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  465150 319949 69 

Преходен остатък   0      

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, във 

връзка с чл.3, ал. 2от Наредба №14 от 16.11.2016 г. за представително облекло на лицата от 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование и чл. 2/1/ от утвърдените 

Вътрешни правила за представително облекло на педагогическите специалисти в ОУ „Антон 

Страшимиров“ с. Светлен са изплатени, за календарната 2021 г., суми за представително облекло в 

размер на 550,00 лева на педагогически специалист. Сумата е начислена и изплатена по параграф 02-

05- в размер на 7975,00 лева.    

 

           § 10-00 – Средства за издръжка  в размер 56245 лева по  актуализирания бюджет и отчетени 

разходи  за периода в размер на  50852 лева, представляващи 91%.  

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-11 Храна, в т.ч.:  

- Закуски 

- Обяди 

6206 

 

6206 

-3537 

-2669 

100 

§10-13 Работно облекло 1200   0 0 

§10-14 Учебни материали 6493 6493 100 

§10-15 Материали 8553 7910 92 

§10-16 Вода,горива, ел.енергия, в т.ч.: 

- Ел. енергия 

- Вода 

- Парно 

10126 10126 

-1212 

-194 

-8720 

100 

§10-20 Външни услуги, в т.ч.: 

- Пътни учители 

- Квалификация 

23467 19957 

-2205 

-0 

85 

§10-30 Текущ ремонт 0 0 0 

§10-51 Командировки в страната 200 160 80 

 Общо разходи за издръжка 56245 50852 90 

Преходен остатък  0  

§ 19-01 Платени държавни данъци и такси 21 21 100 

§19-81 Платени общински данъци и такси 670 514 77 

Преходен остатък  0  

§52-01 Капиталови разходи       2797 2797 100 

§53-01 Капиталови разходи-нематериални активи 552 552 100 

Преходен остатък  0  
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              На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, 

във връзка с чл. 3, ал. 1 от утвърдените Вътрешни правила за работно облекло в ОУ „Антон 

Страшимиров“ с. Светлен и Наредба за бeзплатно работно и униформено облекло приета с ПМС № 

10/20.01.2011г., на  административния и помощно-обслужващ персонал  в ОУ „Антон Страшимиров“  

с. Светлен  се осигури  работно  облекло за календарната 2021 г. в размер на 300 лева на служител. 

Планираните средства по бюджет за работно облекло на непедагогически персонал в учебното 

заведение на параграф §10-13 са в размер на 1200,00 лева. 

 

             Общо разходи по дейност 322 

Наименование на параграфа План Отчет Остатък 

§01-01 Възнаграждения 365 561 248406 117155 

§02-00 Други възнаграждения 14592 14334 258 

§05-00 Осигурителни вноски 82 997 57209 25788 

 465150 319949 145201 

§10-00 Издръжка 56245 50852 5393 

§19-81 Данъци 691 535 156 

§52-01Капиталови разходи 3349 3349 0 

 525435 374685 150750 

 

   II. Дейност 338- Ресурсно подпомагане 

        § 10-00 – Средства за издръжка  в размер 13019 лева по  актуализирания бюджет и отчетени 

разходи  за периода в размер на  5901 лева, представляващи 45%.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-15 Материали 4523 126 3 

§10-16 Вода,горива, ел.енергия, в т.ч.: 

- Ел. енергия 

- Вода 

- Парно 

8496 6642 

-1526 

-935 

-4181 

78 

Общо разходи за Дейност 388 13019 6768 52 

Преходен остатък  0  

 

  III. Дейност 437-Медицински кабинет 

§ 10-00 – Средства за издръжка  в размер 0 лева по  актуализирания бюджет и отчетени разходи  

за периода в размер на  0 лева, представляващи 0%. 

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-12 Медикаменти 0 0 0 

Общо разходи за Дейност 437 0 0 0 

 

IV. Дейност 532-Програми за временна заетост 

по § 02-01 – заплати на нещатен персонал по трудови правоотношения - по отчета за касовото 

изпълнение средствата по този параграф с натрупване представляват начислени и изплатени заплати на 

персонала за 9 месеца. 

по § 05-50 – задължителни осигуровки от работодател -  по отчета за касовото изпълнение 

средствата по този параграф с натрупване представляват начислени и внесени задължителни 

осигуровки от работодател   за 9 месеца.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§02-01 Заплати на нещатен персонала по трудови 

правоотношения 

4037 4037 100 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 461 461 100 
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§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 0 0 0 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 194 194 100 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 114 114 100 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  4806 4806 100 

 

V. Дейност 713-Спорт за всички 

        § 10-00 – Средства по проекта  в размер 1180 лева по актуализирания бюджет, разходи за периода 

476 лева.   

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-15 Материали 476 476 100 

§10-16 Вода,горива, ел.енергия, в т.ч.: 574 0 0 

Общо разходи за Дейност 713 1180 476 40 

Преходен остатък  0  

                                          

VI. Извън бюджетни средства –отчитат се средствата получени по НП „Подкрепа за успех“и „Наука 

и образование за утрешния ден“. От общият размер на планираните и получени средства 24227 са 

изразходвани 24227 лева, в т.ч. за възнаграждения и осигуровки 19285 лева и за материали и външни 

услуги 4942 лева.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения 15514 15514 100 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 1966 1966 100 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 499 499 100 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 824 824 100 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 482 482 100 

§10-15 Материали 3984 3984 100 

§10-20 Външни услуги 958 958 100 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  24227 24227 100 

Преходен остатък   0  

 

          На основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование с докладна 

на директора на ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен, могат да се  извършват  компенсирани промени 

по параграфи от утвърдения бюджет за 2021 г.  Към отчетния период 30.09.2021 г.  са извършвани 

компенсирани промени по параграфи от утвърдената бюджетна сметка, както следва:    

  

Наименование на параграфа Намаление Увеличение Компенсирано 

 Дейност 322    

§01-01 Възнаграждение 7317 2666 -4651 

§02-05 Други възнаграждения СБКО+облекло 0 2605 +2605 

§02-08 Други възнаграждения Обезщетения 2621 2621 0 

                

§10-00 Издръжка 0 0 0 

§10-11 Храна 0 231 +231 

§10-13 Облекло 0 0 0 

§10-14 Учебници 1286 178 -1108 

§10-15 Материали 0 2000 +2000 

§10-16 Вода,горива, ел.енергия 0  0 0 

§10-20 Външни услуги 2000 1242 -758 

§52-03 Придобиване на ДМА 0 1681 +1681 

 13224 13224 0 

Дейност338    
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§10-15 Материали 0 0 0 

§10-16 Вода, горива, ел.енергия 0 0 0 

 0 0 0 

 

Общ размер на получените средства 454506 лева в т.ч.: 

- ЕРС 343649 лева; 

- Целеви средства 67453 лева; 

- Средства от други дейности и собствени приходи 19177 лева; 

- Средства по ИБС 24227 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 413378; 

- Ресурсно подпомагане-10915; 

- Спорт за всички -1180; 

- Повременна заетост-4806 

- ИБС -24227. 

 

Общ размер на изразходваните средства 410962 лева в т.ч.: 

- ЕРС 334004 лева; 

- Целеви разходи 40425 лева; 

- Разходи от други дейности 12306 лева; 

- Разходи по ИБС 24227 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 374714; 

- Ресурсно подпомагане-6768; 

- Спорт за всички-476; 

- Повременна заетост-4806 

- ИБС -24227. 

 

Общ размер на остатъка 43544 лева в т.ч.: 

- ЕРС 9646 лева; 

- Целеви остатък 27028 лева; 

- Остатък от други дейности 6871 лева; 

- Остатък по ИБС 0 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 73521; 

- Ресурсно подпомагане-3331; 

- Спорт за всички-574; 

- Повременна заетост-0; 

- ИБС -0. 

 

 

              Разходите по параграфи са извършени при спазване на бюджетната квалификация. 

Законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата и осигуряване на надеждна информация, 

с оглед поемане на отговорност и вземане на правилни управленски решения. 

 Училището няма неразплатени разходи! 
 

Изготвил: …………….                                                  
              / Силвия Трифонова-Маринова-Счетоводител /   

       

Директор: ………………    
 /Биляна Милева/ 
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