
 

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ХАСКОВО 
 

                        ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   

                                                       за 2017 ГОД. 

 

ПРИХОДИ:                                                                                                              709648лева 

1.Собствени приходи  от наеми          2244лева 

в т.ч 3% данък в/у приходите             -67лева 

2.Субсидия, получена за 2017 г.      695666 лева 

3.Получено застрахователно обезщетение          1663 лева 

4.Помощи и дарение от страната            217 лева 

5.Други не данъчни приходи/отпадъчна хартия от бракувани учебници/            255 лева 

6.Получен трансфер /отсъств.учуници/          4766 лева 

7.Получена субсидия по НП”ЗОХТУ”          4904 лева 

РАЗХОДИ   ПО  ПАРАГРАФИ : 

1.Заплати и възнаграждение на персонала по трудови правоотношения § 

0100      

436787 лева 

2.Други възнаграждения и плащания за персонала § 0200 31840лева 

   в т.ч. за персонал по извънтрудови правоотн. (граждански договори)          3636 лева 

   в т.ч. СБКМ и за представително облекло     17462 лева 

   в т.ч. обезщетения на персонала       8052 лева 

   в т.ч. болнични от работодател       2960 лева 

3.Осигуровки по § 0500     98839 лева 

   в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДОО      51523 лева                                                          

   в т.ч. осигурителни вноски от работодател за УПФ     15749 лева 

   в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ЗО     22238 лева 

   в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДЗПО                                                    9329 лева 

4.ИЗДРЪЖКА  § 1000 111331 лева 

   §§1011- Храна      11087 лева 

   §§ 1013- Постелен инвентар и облекло         2039 лева 

   §§1014-Учебн. и научно-изследоват. разходи и книги за библиотека       24087 лева 

   §§1015- Материали 21395 лева  

   §§1016- Вода, горива, ел.енергия 22523 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, разходите за квалификация – общата сума  е 

3498лева,представляваща участие в семинари на педагогически персонал  и 

непедагогически персонал 140 лв.) 

21502 лева 

   §1030 – Разходи за текущ ремонт 4700 лева 

   §1981 Платени данъци,мита и такси 2964 лева 

   §1051 Командировки в страната 152 лева 

   §1062 – Разходи за застраховка           882 лева 

5.Разходи за ДМА§5200 10000 лева 

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

 

        10000 лева 

Всичко разход за  2017 г. 688797лева 

  

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ:  

Дейност 322 - Общообразователни училища 629987лева 

Дейност 318 - Предучилищна дейност 52384 лева 

Дейност 718 – Спорт за всички 1181 лева 

Дейност  532 – По програма за временна заетост на МТСП/НП”ЗОХТУ”/ 5245 лева 

Наличност на парични средства по сметка към 31.12.2017 год. 20851 лева 

 

 

 

 

 



 

       

       Преходния остатък по сметката на училището за 2018 година 

 

 

 

1.НП”Развитие с-мата на предучилищното образование   -  1008 лв. 

 

2.За отсъстващи ученици                                                       -  4661 лв. 

 

3.НП „ЗОХТУ”                                                                       -  1096 лв. 

 

4.Субсидия – собствени                                                       - 14086 лв. 

 в т.ч капиталови  5000 лв. 

                                                         Всичко                           20851 лв.  
 

 

 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 

    Мария Чокова 

    Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 


