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Обяснителна записка

Към касовото изпълнение на бюджета

на Пето ОУ'Христо Ботев” от 01.01.2021 г. до 31.ОЗ.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I то тримесечие на 2021 г. е съставен въз

основа на изисквания на Закона за счетоводството и закона за публичните финанси.

Резултатите са отразени в хронологичен ред, като са вписани в счетоводния отчет за периода, за

който са реализирани. Всяко счетоводно записване е обосновано с документи. Вложените в

употреба материални запаси се изписват на разход. Начисляват се амортизации, съгласно ДДС

05/30.09.2016 г. за тримесечен период.Разходите се извършват на основание приетия бюджет по

утвърдена класификация на Министерството на финансите, като се спазват принципите на

Системата за финансово управление и контрол на бюджетния процес.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

През 2021 г. бюджета на Пето ОУ”Христо Ботев” е на обща стойност 1 197 505 лева

разпределен на четири тримесечия в процентно съотношение съгласно Закона на държавния

бюджет на РБ.

1. По изпълнение на приходите
Приходите включват приходи от обща субсидия и собствени приходи.

Получените трансфери от първостепенния разпоредител / 561-09/ са в размер 400 822 лв.

Собствени приходи 780 лв. по план и изпълнение 195 лв.

Целеви средства не са постъпвали.

II. Разходна част

Разходите по бюджета на Пето ОУ”Христо Ботев” към З 1.03.2021 г. възлизат на 275 227 лв.

1. Приоритетни разходи

Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат тези за работни

заплати и свързаните с тях осигурителни вноски в размер на 225 781 лева, което

представлява 82% от общите разходи.

За ФРЗ 183 394 лв.

За осигурителни вноски работодател 42 387 лв

Общо 225 781 лв.

Другите възнаграждения и пращания са както следва:

Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на

възнаграждения 2 923 лв.

Други плащания и възнаграждения са 882 лв.

Общо З 805 лв.

Разходи за издръжка на стойност 18 875 или 8% от общите разходи.



Следвагците по значимост разходи са тези за вода, горива и енергия, които възлизат на

7 080 лв.

За храни 3738 лв.

Разходн за материали 990 лв. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 6 809 лв.

Застрах овка на страдата 258 лв.

Платена такса битвн отпадъци 20 596 лв . или 7% от общите разходи.

Капит,тлови разходи —6 170 лв. За закупуване на 7 преносими компютри.Средствата са

преведени от МОН.

Неразплатени р-дн за периода няма.

Приходи н разходи в отчетна група СЕС

По проект „Подкрепа за успех” през отчетния период от наличните 19 905 лв. са

изразходвани 6817 лв., остатък 13088 лева за плащане в следващите периоди.
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