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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касовото изпълнение на бюджета 
на НУ “Св. Паисий Хилендарски'’, с. Зимница, 

за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г.

Бюджетът на НУ “Св. Паисий Хилендарски” за 2018г. е приет е решение на 
Общинския съвет № 440/25.01.2018 г.

I. Приходната част на бюджета към 31.03. 2018 г. възлиза на 232 101 лв., в това число:
1. Стандарт за 92 ученика -  127 314 лв.
2. Добавка за подпомагане на храненето -  6 624 лв.
3. Стандарт за институция -  33 000 лв.
4. Стандарт за паралелка -  20 976 лв.
5. Регионален коефициент - 9 260 лв.
6. Преходен остатък от 2017 г. -  5 183 лв.
7. Група за целодневна организация на учебния ден -  2 972 лв.
8. Ученик в група за целодневна организация на учебния ден -  26 772 лв.
II. План на разходите:
Средствата от бюджета на училището са разпределени по тримесечия както следва:
I тримесечие -  69 630 лв.

II тримесечие -  58 025 лв.

III тримесечие -  46 421 лв.

IV тримесечие -  58 025 лв.

Забележка:

1. За 2018 г. в училищния бюджет няма заложени средства по §50-00 / капиталови разходи /

III. Изпълнение на бюджета за I то тримесечие на 2018 г. по параграфи:

1. § 01-00 Заплати по трудови правоотношения -  30 276 лв.
2. §02-00 Други възнаграждения на персонала /Извънтрудови правоотношения и 

СБКО -  3 792 лв.
3. §05-00 Задължително обществено осигуряване /ДОО, УПФ, ЗОВ и ДЗПО/ -  7 036лв.
4. §10-00 Издръжка на училището /храна, учебни разходи, материати, вода. горива, 

енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки и застраховки/ -  13 698 лв.
IV. Обобщение:
1. За отчетния период НУ “Св. Паисий Хилендарски”, е. Зимница, няма неразплатени 

задължения;
2. Няма правени комценсирани промени по плана за разходите;
3. Изпълнението на бюджета за първото тримесечие е 80 % от заложеното в плана.
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