
                                                    Доклад 

За изпълнението на делегирания бюджет за  първо тримесечие на 

2012г. от директора на СОУ”Вичо Грънчаров”, съгл.изискванията 

на чл.49 от ПМС367 от 29.12.2011г.за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2012г. 

 

 

 

          За 2012г.е съставен бюджет на СОУ”Вичо Грънчаров” 

със моя заповед 691/14.03.2012г.  Бюджетът е формиран от 

стандарт на бр.ученици, собствени приходи, преходен остатък от 

2011 и местна дейност съгл.Заповед №604/13,03,2012г. на Кмета 

на общината. Така съставеният бюджет е в размер на 1045225лв. 

След това със Заповед №570/09.03.2012г.на Кмета на Общината и 

Заповед №698/15.03.2012г.на Директора на училището бюджетът 

беше увеличен със 2126 лв. Със заповед725/28.03,749/30.03 

бюджетът беше коригиран. Така корегираният бюджет стана 

1047342лв. Тази сума разпределена по дейности е както следва: 

 1.Планираните бюджетни разходи  по дейност 301- 322 

Общообразователни  училища за 2012г са в размер на 990982лв, а 

изпълнението към 31.03.2012г е 249299 лв. Това е 25.2% от 

годишния бюджет. 

С най-голям относителян дял са разходите, планирани по  

параграф 01-00”Заплати  и възнаграждения за персонала,нает по 

трудови и служебни правоотношения” 687481 лв, които са 69.4 % 

от общия  годишния план. Към 31.03.2012г са изразходвани 

158836лв или 23.1% от годищния план. 

Планираните разходи по параграф 10-00”Издръжка” са в 

размер на 87024 лв или 8.8%  от общите разходи. Към 

31.03.2012г са изразходвани 42825лв.или 49.2% от годишния 

разход. 

От планираните разходи за стипендии в размер на 41687лв. 

за годината, са изразходени към 31.03.2012г. 2358лв. или 5.7 % от 

годишния план. 

2.Планираните бюджетни разходи  по дейност 301-318 

Полудневна подготовка на 6г деца за 2012г са в размер на 17529 

лв , и изпълнението към 31.03.2012г е 5799лв. т.е. изразходени са 

33.1% от годишния план. 



С най-голям относителян дял са разходите, планирани по  

параграф 01-00”Заплати  и възнаграждения за персонала,нает по 

трудови и служебни правоотношения” 11070 лв, които са 63.2 % 

от общия  годишния план. Към 31.03.2012г са изразходвани 2685 

лв.или 24.3% от планираните разходи по параграфа. 

Планираните разходи по параграф 10-00”Издръжка” са в 

размер на 3759лв или 21.4 % от общите разходи. Към 31.03.2012г 

са изразходвани 2440 лв или 64.9% от планираните разходи по 

параграфа. 

3. Планираните бюджетни разходи  по дейност 301-389 

Други дейности в образованието са в размер на 7533 лв. Към 

31.03.2012г. са изразходвани 4104 лв. или 54.5%.  

4. Планираните бюджетни разходи  по Общинската дейност 

302-336 Столове са 3471лв. и до 31.03.не са изразходвани 

средства по тази дейност. 

5. Планираните бюджетни разходи по държавна дейност-

301 388-Международни програми и споразумения, дарения и 

помощи от чужбина са в размер на 27827 лв. Изразходваните 

средства  са 9891 лв. 

 Отчетният период се характеризира с приоритет на 

разходите за  горива и електроенергия. Смущаващ е фактът че са 

изразходени почти половината от средствата по този параграф. 

Горепосоченото се отнася най-вече за дейност 301- 322 

Общообразователни  училища . Във връзка с това е необходимо 

да се наложи по-срог режим на икономии и степенуване на 

приоритетните разходи. 

Отчета за разходите по бюджета за първо тримесечие на 

2012г. е направен по отчетната форма на Министерството на 

финансите. Докладвал съм  на общо събрание пред колектива на 

04.04.2012г. 

         Прилагам копие от тримесечния отчет за 2012г. 

 

 

 


