
ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН". С. ПЪРВОМАИЦИ, ОБЩ. Г. ОРЯХОВИЦА

З А П О В Е Д
№180

с. Първомайци, 22.03.2018 г.

На основание заповед за утвърден делегиран бюджет №885/22.03.2018г.
на Кмета на Община Горна Оряховица

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Разпределение на делегираният бюджет за 2018 г. по 
пригодната и разходната част, по параграфи и подпараграфи, както следва:

§§ Лева
а н а ч 234400

1. Държавни дейности 224299
2400 1.1. Приходи и доходи от собственост 423
2405 Приходи от наеми на имущество 423
3700 1.2. Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите -13

внесен данък в/у приход от стопанска дейност • -13
1.3. Помощи, дарения и др.безвъзм. побучени суми от страната 190

текущи помощи, дарения и др.безвъзм. побучени суми от страната * 190
6100 1.4. Трансфери /субсидии/ между бюджетни сметки 223699

вътр.трансф. в с-мата напървостепенния разпоредител /+/ 223699

2. Местни дейности 10101
6100 2.1 Трансфери/субсидии/между бюджетни сметки 10101

вътр.трансф. в с-мата напървостепенния разпоредител /+/ 10101

234400

1. Държавни дейности 224299
1.1. Дейност 301 322 Неспециализирани училища 220217

0100 Заплати 166000
0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения 166000
0200 Други възнаграждения и плащания 3500
0202 за персонал по извънтрудови правоотношения 2160

изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с характер на възнаграждение 
обезщетения с характер на възнаграждение • 1000
Други възнаграждения и плащания 340
Задължителни осигурителни вноски от работодателя * 37700
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 19600

0552 Осигурителни вноски от работодатели за УПФ 6100
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател 8000

Вноски за допълн.задължително осиг. от работодател 4000



с

1000 Издръжка 12573
1011 храна 2808
1014 учебни разходи 100
1015 материали 300
1016 вода, горива и енергия 4730

разходи за външни услуги ' 4000
текущ ремонт 300
командировки в стратата * 300
разходи за застраховки 35

1900 Платени данъци, такси и админ. санкции 444
платени държавни данъци и такси 150
платени общински данъци и такси 294

1.2. Дейност 301 338 Ресурсно подпомагане ' 1082
1000 .Издръжка 1082

вода, горива и енергия 1082

1.3. Дейност 301 389 Други дейности по образованието 3000
1000 Издръжка 2937
1015 материали 200

вода, горива и енергия 1243
разходи за външни услуги 974

: 030 текущ ремонт 200
разходи за застраховки 320

900 Платени данъци, такси и админ. санкции „ 63
1981 платени общински данъци и такси 63

Дофинансиране на държавните дейности с местни приходи 10101
2.1. Дейност-303 322 Неспециализирани училища 10101

1000 Издръжка 10101
1016 вода, горива и енергия , 10101

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите 
лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.



ОУиЕЛИН ПЕЛИН", С. ПЪРВОМАИЦИ, ОБЩ. Г. ОРЯХОВИЦА

Приложение №1

*

Разпределение на планираните собствени приходи за 2018 год. 
по приходната и разходната част, по параграфи и подпараграфи:

Лева

ьржавни дейности 600
•1 Л П П 1.1. Приходи и доходи от собственост 423
2405 Приходи от наеми на имущество 423
3700 1,2. Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите -13
3702 внесен данък в/у приход от стопанска дейност 1 -13
4500 , 1.3. Помощи, дарения и др.безвъзм. побучени суми от страната 190
4501 текущи помощи, дарения и др.безвъзм. побучени суми от страната 190

:' ■ р а з х о д н а т а  ч а с т

Държавни дейности
Дейност 301 322 Неспециализирани училища
м 'дръжка
разходи за външни услуги

600
600

600
600



ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН". С. ПЪРВОМАИЦИ, ОБЩ. Г. ОРЯХОВИЦА

Приложение №2

*

Разпределение на преходните остатъци от 2017 год. 
по приходната и разходната част, по параграфи и подпараграфи:

§§ . Лева
987

Държавни дейности 987
6100 Трансфери /субсидии/ между бюджетни сметки 987

вътр.трансф. в с-мата напървостепенния разпоредител 1+1 987

' 1081

Държавни дейности 1081
Дейност 301 322 Неспециализирани училища 1081

1000 Издръжка 1081
1.020 разходи за външни услуги 1081


