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ДОКЛАД 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград 

за  периода 01.01.2017г.- 30.09.2017г. 
 

Докладът за изпълнението на бюджета на ОУ“Пенчо Славейков“Димитровград е изготвен на  

основание чл. 291 от ЗПУО  

І. Разпределение на бюджета  на ОУ”Пенчо Славейков” за 2017година. 
Със  заповед № РД-06-244/28.02.2017г. на Кмета на Община Димитровград са утвърдени формули за 

разпределение на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ за дейностите в сфера „Образование” и 

правила за промени в разпределение на средствата. Съгласно утвърдените формули, средствата от ЕРС се 

разпределят: Основен компонент -  84% от  ЕРС-  на база брой ученици и  15,974 % от ЕРС  допълнителни 

компоненти . 

ЕРС за 2017 година с/но Решение  на МС № 920/02.11.2016г./изм.с Решение на МС № 

458/11.8.2017г 

                                             РМС 920     РМС 458 

Неспециализирани у-ща - 1611,00 лв./1814,00 лв 

Подготвителна група- 1117,00 лв./1117,00 лв. 

Допълващ стандарт  МТБ  - 25,00 лв. 

Норматив за създаване на приобщаващо образование – 326,00 лв./359,00 лв. 

Норматив за подпомагане храненето на учениците /1-4 кл. и ПГ/- 72,00 лв. 

Норматив за  осигуряване на ЦОУП- 580,00 лв./665,00 лв. 

Норматив за ресурсно подпомагане- 2190,00 лв./2476,00 лв. 

 

II.Брой деца и ученици по Админ към 15.09.2017г. 

ПГ- 16 деца 

1-7 клас- 701 ученици 

Общо – 717  

 

ІІІ.  Изпълнение на бюджета към 30.09. 2017 г.  

                         ПОКАЗАТЕЛИ § 
План към 

30.09.2017 

Изпълне 
ние към 

30.09.2017г 

Изпъл
н. в 
% 

         
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 968789 616969 63,68 

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 113846 91278 80,18 

-възнаграждения за граждански договори, СБКО и представително 
облекло, обезщетения  при пенсиониране и неизползван отпуск, 
болнични от работодател 

     

ЗАДЪРЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 225944 136705 60,50 

- Вноски за ДОО, вноски НЗОК, вноски ДЗПО и Учителски 
пенсионен фонд 

    

ИЗДРЪЖКА 10-00 219067 135629 61,91 

закуски на у-ци от ПГ до 4 кл. и обяд на пътуващи  у-ци на ЦОУД   24287  

-медикаменти   17  

- раб. облекло на непедагогически персонал   50  

- средства за учебници    47272  

- канц.материали,консумативи,др.материали   10790  

-вода, горинва, ел.енергия   18332  
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- -р-ди за абонаменти,-р-ди за обучение,-р-ди за транспорт на пед. п-л, 
р-ди за телефони,-други външни услуги, 

  21124  

Текущи ремонти, командировки, застраховки и други , данъци, 
съдебни обезщетения и некласифицирани параграфи  

  13757  

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 2500   

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00    

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-93 1530146 980581 64,08 

 

ІV.Програми и проекти 
1.Национални програми и проекти 

1.НП „Обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади”-2 гр. 

2. „Дигитална класна стая“- проект на ТЕЛЕНОР 

 

2.Проекти на ЕС 

2.1.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове-  
 

 

Изготвил: Татяна Георгиева – гл. счетоводител 

 

 

 

 

 

 

 


