
таблица 1

дейност 322 дейност 338 дейност 389
Подкрепа 

за успех

100006.00 242.00 980.00

836.00

450.00

1589.00

648.00

798.00

986.00

1562.00

191.00

0.00

1224.00

837.00

0.00 6785.00

315.00

77.00

109519.00 242.00 6785.00 980.00 0.00

Училището няма просрочени вземания и задължения към доставчици и други лица.                                                                                   

Дата: Изготвил :

05.07.2021  Теодора Тодорова - счетоводител

Сбко

Облекло

Застраховка сграда

Материали/техника

Ел.енергия

Външни услуги

обезщетения/болнични

Пътни ученици

Въглища

Всичко :

Такса битови отпадъци

  ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” с. Самоводене, общ.В.Търново

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА

ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

Вода

          За 2021 г.  първоначалният план на бюджета по Дейност 322/Неспециализирани училища без 

професионални гимназии / е в размер на 233 307,00 лв., от които  10 150,00 лв. са преходен остатък 

от 2020г. По дейност 338 Ресурсно подпомагане – 495,00лв,преходен остатък от 2020г е 1004,00 лв. 

По проект "Подкрепа за успех"  са получени  с преходен остатък от  2020г -2968.45 лв. и по проект 

"Образование за утрешния ден" - 605.95 лв.

За периода януари- юни 2021 г. са получени субсидии в размер на 122 736.00 лв. за дейност 322,а 

по дейност 338 - 272.00 лв. и описаните по-горе преходни остатъци ( 10150.00лв за 322 дейност и 

1004.00 лв за ресурсна дейност).Възстановени са  пътни разходи за учители - 708.50 лв. и на  

ученици - 3300.48 лв.Получена е субсидия за учебници - 1 488.00 лв. По проект Равен достъп до 

училищното образование в условия на кризи  - 224.40 лв.

Към 30.06.2021г.  разходът на бюджетни средства  по дейност 322  и 338  е 109 761.00лв.,и  по 

дейност 389 (за транспорт на ученици) -6 785.00 лв.,По проект Подкрепа за успех - 980.00лв.-

възнаграждение на ръководителят на група за периода ноември 2020-май  2021г-850.90 лв . и на 

екипа - 129.20 лв.

       В таблицата 1  са предстванени детайлно изразходените средства към 30.06. 2021г. по дейност 

322.,  дейност 338 ,дейност 389 и  проект "Подкрепа за успех " :

Закуски

Учебници

Наименование  на разхода

Работни заплати и осигуровки

Получен е като дарение от РУО- гр.В.Търново - въздухопречиствател. По проект "Равен достъп до 

училищното образование в условия на кризи" са получени общо 5 броя лаптопа.

Пътни учители
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