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    И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

 

Относно: изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2018 

година 
  

 Към 31.03.2018г.общият размер на извършените разходи от РЦПППО 

са в размер на 130393 лв., дължащ се на направените разходи за: 

 

 По §§ 01-00 разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает 

по трудови правоотношения от планиран бюджет 87978  лв., изразходвани 

са 85113 лв., от които: 

 

 под-§§ 01-01 –Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения –85113 лв. и за ДТВ и др. допълнителни 

възнаграждения – 0 лв. 

  

По този параграф  към 31.03.2018г  е  реализирана  икономия в 

размер на 2865 лв . 

 

 По §§ 02-00 разходи за други възнаграждения и плащания за 

персонала от планиран бюджет 2973 лв., изразходвани са 2676 лв., от 

които: 

 под-§§ 02-05 – изплатени суми за СБКО на персонала, с характер на 

възнаграждение в размер 1736 лв. 

 

под-§§ 02-08 – изплатени обезщетения с характер на възнаграждения  

в размер на 0 лв. 

 

под-§§ 02-09 – изплатени болнични за сметка на работодателя  в 

размер на 940 лв. 

 

По този параграф към 31.03.2018г е  реализирана икономия в размер  

на 297 лв. 

 

По §§ 05-00 осигурителни вноски за сметка на работодателя от 

планиран бюджет 22580 лв. изразходвани са 20152 лв. 

 

под-§§  05-51 – осигурителни вноски за държавно обществено 

осигуряване /ДОО/ на стойност –  10282 лв. 



 

 под-§§ 05-52 - осигурителни вноски от работодатели за Учителски 

пенсионен фонд/ УПФ/ на стойност –3419 лв. 

 

 под-§§ 05- 60 – здравно осигурителни вноски от работодателя на 

стойност – 4249 лв. 

 

 под-§§ 05 –80 – осигурителни вноски за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване от работодателя на стойност – 2202 лв. 

 

По този параграф към 31.03.2017г е  реализирана икономия в размер 

на 2428 лв. 

 

 По §§ 10-00 разходваните суми за издръжка са 22452  лв. oт  

планиран бюджет 7699 лв. 

 

 По подпараграф 10 – 14 –учебни и научно – изследователски разходи 

и книги за библиотеките разхода е в размер на 1220 лв. 

 

 По подпараграф 10 – 15 –материали – направеният разход е за 

канцеларски материали и материали  необходими за поддръжка на 

училището в размер на 7808 лв. 

 

 По подпараграф 10 – 16 – вода, горива и енергия – разходът е в 

размер на 2027 лв.  

 

По подпараграф 10 – 20 – разходи за външни услуги – сума в размер 

на 10963 / суми по договори за абонаментно софтуерно обслужване, ССОД, 

абонамент телефони, интернет,пощенски разходи, услуги/.   

 

 По подпараграф 10 – 51 – командировка – разходът е в размер на 434 

лв. 

По този параграф към 31.03.2018 г. е   реализиран преразход  в 

размер   на 14753 лв. 

 

  Видно от направения анализ за изпълнението на бюджета към 

31.03.2018 г.е,  че най – голямото перо, като разходи, е за фонд работна 

заплата и осигуровките от работодателя, свързани с него. 
 

Изготвил: Радостина Данчева  
Гл.счетоводител на РЦПППО 

   

 

 

 

 

 

 


