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ОТЧЕТ 

 
за касовото изпълнение на бюджета на  

ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък 

за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020 г. 

 
В изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование 

представяме на общото събраниe и на обществения съвет към училището отчет за  

изпълнението на делегирания бюджет на ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък  

за периода от 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год. 

 

Утвърденият бюджет на училището, съгласно решение  № 150/19.03.2020 год. на 

Общински съвет-Плевен е в размер на 1 323 822 лв., в това число 115 210 лв. преходен остатък. 

В бюджета е предвидено финансиране  от собствени приходи в размер на 18 180 лв. след 

приспаднат данък върху приходите от 154 лв. 

 

ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък 

 

за периода 01.01-31.03.2020 г. отчита следните финансови резултати: 

 

Реализирани собствени приходи –за периода няма. 

 

 

През първите три месеца на 2020 год. са направени следните разходи:   

 

За заплати на работещите по трудови правоотношения са изразходвани 136 398 лв., при 

бюджет  764 680 лв. изпълнението е 17,83 %. 

 

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 3 756 лв.: за 

СБКО и болнични – 2 139 лв. и за обезщетения – 1 617 лв. При бюджет 100 782 лв. 

изпълнението е 3,73%.  

За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 29 563 лв., от 

тях: 15 332 лв. за ДОО, 4 810 лв. за УПФ, 6 314 лв. за ЗО, 3 107 лв. за ДЗПО. При бюджет от 

193 641 лв. за осигуровки от работодател са изразходвани 15,26 %. 

 

За издръжка са изразходвани 43 199 лв., което е 32,76 % при бюджет от 264 219 лв. 

Изразходваните средства са за: закуски - 5 371 лв., материали – 2 095 лв., разходи за вода, 

газьол, електроенергия – 23 631 лв., външни услуги – 8 472 лв. ( в т.ч. 4 840,71 лв. транспортни 

разходи на пътуващи от други населени места учители, които са финансирани от МОН) 
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Платени данъци и такси през 2020 год.  в размер на 179 лв.(към Община Плевен - такса 

смет за 2020г.). Изпълнението е 35,8 % при бюджет 500 лв.   

За периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 год.  извършените разходи от ОУ „Св. Климент 

Охридски“ – с. Буковлък са 213 095 лв., което е 16,09 % спрямо утвърденият бюджет за 2020г. 

от 1 323 822 лв.  

  По проект  Подкрепа за успех: Възстановен е преходният остатък от 3 лв. Получени от МОН 

24 205 лв. Общ бюджет 24 208 лв. По проекта са направени следните разходи: заплати – 1 415 

лв. за осигуровки работодател – 269 лв., от тях: 161 лв за ДОО, 68 лв. за ЗО, 40 лв. за ДЗПО. 

Разходи за транспорт 138 лв. Всичко направени разходи за периода 1 822 лв. 

 

 По проект  АПСПО: Възстановен е преходният остатък от 1096 лв. Получени от МОН 4 637 

лв. Общ бюджет 5 733 лв. По проекта не са правени разходи през първите три месеца на 2020г. 

 

 

 

 

10.04.2020 г.          Изготвил: Анелия Стоянова,         

гр. Плевен              гл. счетоводител         

 

                                                                                        Теодора Влахова-Петрова, 

                                                                                       директор 


