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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 30.06.2022 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 № 3-22-164/25.03.2022 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 2022 г.-99,3%    378402 

Средства за подпомагане храненето та децата от 1-4-ти клас         8340 

Средства за подобряване на МТБ 2789 

Средства за целодневна организация на учебния ден 1-7 ми клас 114616 

Средства за занимания по интереси 5178        

Общ размер на средствата   509325 

Преходен остатък  39043 

Средства по бюджетна сметка 548368 

 

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

на първостепенния разпоредител Община Попово, като увеличението в размер на 0 лв. в т.ч. 

Средства за компенсиране на разходите за транспорт на 

педагогическите специалисти §10-20 

     10260 

Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в училищата 19760 

Средства получени от собствени приходи-наем на земя 0 

Увеличение на бюджета в размер  30020 

Нарастване на първоначалния бюджет 30020 

                          

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

Неспециализирани училища без професионални гимназии от 548368 лева е актуализиран на 578388 

лева. Нарастване с 5,47 % представляващи  30020 лева. 

 

  Към 30.06.2021 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 2022 г.-99,3% 208121 

Средства за подпомагане храненето та децата от 1-4-ти клас 4587      

Средства за подобряване на МТБ 1534 

Средства за целодневна организация на учебния ден 1-7 ми клас 63039 

Средства за занимания по интереси      2848 
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Общ размер на средствата 280129 

Преходен остатък  1435 

Средства по бюджетна сметка 281564 

 

               Целеви средства 

Средства за компенсиране на разходите за транспорт на 

педагогическите специалисти 

10260 

Преходен остатък по целевите сраства 1839 

Общ  размер на средствата 2152 

 

                 Средства по други дейности 

Средства  по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” 38449 

Средства по дейност 713 „Спорт за всички“ 0 

Средства по дейност 437 „Здравен кабинет“ 132 

Средства по дейност 532 „Повременна заетост“ 0 

 38581 

Преходен остатък  704 

Общ  размер на средствата 39285 

               

               Други средства 

Средства по „Подкрепа за успех“ 0 

Средства по „Равен достъп до образование“ 220 

Собствени приходи 0 

Общ размер на средствата 220 

Преходен остатък  35065 

Общ  размер на средствата 35285 

 

Съгласно чл. 51 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., 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 30.06.2022 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 06 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 06 месеца.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения 400558 177727 44 

§02-02 Други възнаграждения на персонал по 

извънтрудови правоотношения 

525 0 0 

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

на възнаграждение  

14025 11995 89 

§02-08 Обезщетения на персонал с характер на 

възнаграждения 

0 0 0 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 44959 20517 46 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 14576 6196 43 
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§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 18900 8826 47 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 11029 4985 45 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  504047 230246 46 

 

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 2022 г., суми за представително облекло в 

размер на 600,00 лева на педагогически специалист и счетоводителя. Сумите са начислени и изплатени 

по параграф 02-05- в размер на 9300 лева.    

 

           § 10-00 – Средства за издръжка  в размер 60648 лева по  актуализирания бюджет и отчетени 

разходи  за периода в размер на  39048 лева, представляващи 64%.  

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-11 Храна, в т.ч.:  

- Закуски 

- Обяди 

9943 

 

7633 

-4657 

-2976 

77 

§10-13 Работно облекло 1200   0 0 

§10-14 Учебни материали 5284 3075 58 

§10-15 Материали 6680 3137 47 

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

- Ел. енергия 

- Вода 

- Парно 

11546 11546 

-1909 

-192 

-9445 

100 

§10-20 Външни услуги, в т.ч.: 

- Пътни учители 

- Квалификация 

22390 

 

2960 

13132 

-6425 

-1698 

52 

§10-30 Текущ ремонт 0 0 0 

§10-51 Командировки в страната 200 80 40 

§ 10-60 Разходи за застраховки 445 445 100 

 Общо разходи за издръжка 60648 39048 64 

§ 19-01 Платени държавни данъци и такси 0 0 0 

§19-81 Платени общински данъци и такси 530 514 96 

§52-01 Капиталови разходи       0 0 0 

  

              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 2022 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 402409 177727 224682 

§02-00 Други възнаграждения 14025 11995 2030 

§05-00 Осигурителни вноски 87613 40524 47089 

 504047 230246 273801 

§10-00 Издръжка 60648 39048 21600 

§19-81 Данъци 530 514 16 

§52-01Капиталови разходи 0 0 0 

 565225 269808 295417 
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   II. Дейност 338- Ресурсно подпомагане – Бюджетът на дейността се формира от: 

 

Средства за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ по нормативи за 2022г., съгл. ЗДБРБ 

2022г. на Община Попово по данни от НЕИСПУО 

   69908 

 

Първоначалният годишен план за Дейност 338  е актуализиран, съгласно уведомителните писма 

на първостепенния разпоредител Община Попово, като намалението в размер на 542 лв. в т.ч. 

Намаление от издръжката на 1 дете от Ресурсно подпомагане -542 

Намаление на бюджета в размер  -542 

Намаляване на първоначалния бюджет -542 

 

Към 30.06.2021 г. ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен, като второстепенен разпоредител, е получил 

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

 

Средства за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“  38449   

 

Съгласно чл. 51 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., 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 338 – Ресурсно подпомагане  към 30.06.2022 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 06 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 06 месеца.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения 31026 10404 33 

§02-02 Други възнаграждения на персонал по 

извънтрудови правоотношения 

0 0 0 

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

на възнаграждение  

0 0 0 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 3605 1188 33 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 1356 447 33 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 1516 510 34 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 884 292 33 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  38387 12841 33 

 

        § 10-00 – Средства за издръжка  в размер 30979 лева по  актуализирания бюджет и отчетени 

разходи  за периода в размер на  11165 лева, представляващи 36%.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-15 Материали 3656 865 24 

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

- Ел. енергия 

- Вода 

- Парно 

26215 9967 

-2381 

-386 

-7200 

38 
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§ 10-20 Външни услуги, в т.ч  

- Пътни разходи 

- Квалификация 

1108 333 

-189 

-144 

30 

Общо разходи за Дейност 338 30979 11165 36 

 

 

Общо разходи по дейност 338 

Наименование на параграфа План Отчет Остатък 

§01-01 Възнаграждения 31026 10404 20622 

§02-00 Други възнаграждения    

§05-00 Осигурителни вноски 7361 2437 4924 

 38387 12841 25546 

§10-00 Издръжка 30979 11165 19814 

 69366 24006 45360 

 

  III. Дейност 437-Медицински кабинет 

§ 10-00 – Средства за издръжка  в размер 132 лева по  актуализирания бюджет и отчетени 

разходи  за периода в размер на  132 лева, представляващи 100%. 

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-12 Медикаменти 132 132 100 

Общо разходи за Дейност 437 132 132 100 

 

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 03 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 03 месеца.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§02-01 Заплати на нещатен персонала по трудови 

правоотношения 

0 0 0 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 0 0 0 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 0 0 0 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 0 0 0 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 0 0 0 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  0 0 0 

 

V. Дейност 713-Спорт за всички 

        § 10-00 – Средства по проекта  в размер 704 лева по актуализирания бюджет, разходи за 

периода 443 лева, представляващи 63%.   

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§10-15 Материали 443 443 100 

§10-16 Вода,горива, ел.енергия, в т.ч.: 261 0 0 

Общо разходи за Дейност 713 704 443 63 

                                          

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

„Равен достъп до образование“. От общият размер на планираните и получени средства 13432 са 

изразходвани 16839 лева, в т.ч. за възнаграждения и осигуровки 11739 лева и за материали и външни 
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услуги 5100 лева. Допълнителните средства за разход са осигурени от бюджета на училището, като 

след получаване на трансфера от централния бюджет, тези средства ще бъдат възстановени.  

 

Наименование на параграфа План Отчет Изпълнение % 

§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения 9683 9675 100 

§05-51 Осигурителни вноски за ДОО 1131 1108 98 

§05-52 Осигурителни вноски за УчПФ 226 217 96 

§05-60 Осигурителни вноски за ЗО 475 467 98 

§05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО 277 272 98 

§10-15 Материали 1640 5100 100 

§10-20 Външни услуги 0 0 0 

 Общо разходи за заплати и осигуровки  13432 16839 100 

 

          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 2022 г.  Към отчетния период 30.06.2021 г. са извършени 

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

    

Наименование на параграфа Намаление Увеличение Компенсирано 

 Дейност 338    

§01-01 Възнаграждение 0 0 0 

§02-05 Други възнаграждения СБКО+облекло -1108 0 -1108 

§10-20 Разходи за външни услуги 0 1108 +1108 

                

 1108 1108 0 

Дейност 713    

§10-15 Материали 0 +443 +443 

§10-16 Вода, горива, ел.енергия -443 0 -443 

 443 443 0 

 

Общ размер на получените средства 387993 лева в т.ч.: 

- ЕРС 276664 лева; 

- Целеви средства 16999 лева; 

- Средства от други дейности и собствени приходи 80898 лева; 

- Средства по ИБС 13432 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 335276; 

- Ресурсно подпомагане-38449; 

- Спорт за всички -704; 

- Здравен кабинет - 132 

- Повременна заетост-0 

- ИБС -13432 

 

Общ размер на изразходваните средства 311228 лева в т.ч.: 

- ЕРС 249254 лева; 

- Целеви разходи 10910 лева; 

- Разходи от други дейности 37632 лева; 

- Разходи по ИБС 13432 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 273215; 

- Ресурсно подпомагане-24006; 

- Спорт за всички-443; 

- Здравен кабинет - 132 
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- Повременна заетост-0 

- ИБС -13432 

 

Общ размер на остатъка 76765 лева в т.ч.: 

- ЕРС 27410 лева; 

- Остатък Целеви 6089 лева; 

- Остатък от други дейности 43266 лева; 

- Остатък по ИБС 0 лева. 

По дейности:  

- Неспециализирани училища без професионални гимназии – 62061; 

- Ресурсно подпомагане-14443; 

- Спорт за всички-261; 

- 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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