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

Сбко

Облекло

Медикаменти

таблица 1

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

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Вода

          За 2022 г.  първоначалният план на бюджета по Дейност 322/Неспециализирани училища без 

професионални гимназии / е в размер на 240 476,00 лв., а  средствата с  остатък от 2021г са               

13 056,00 лв. По дейност 338 Ресурсно подпомагане, бюджета за 2022г е 544,00лв, с преходен 

остатък от 2021г -  755,00 лв. По проект "Подкрепа за успех"  са получени  с преходен остатък от  

2021г -2 478.39 лв.,п-т "Равен достъп до учил.образование в условия на кризи" - 224.40 лв. и по 

проект "Образование за утрешния ден" - 605.95 лв.

За периода януари- март 2022 г. са получени субсидии в размер на 66 947.00 лв. за дейност 322,а по 

дейност 338 - 149.00 лв.В м.януари е получен преходният остатък от 2021г - с обща стойност             

13 056.00лв., за СЕС - 3 308.74лв. Възстановени са  пътни разходи за учители - 228.00 лв. 

Към 31.03.2022г.  разходът на бюджетни средства  по дейност 322  и 338  е 47 984.00лв.,и  по 

дейност 389 (за транспорт на ученици) -3 453.00 лв.

       В таблицата 1  са предстванени детайлно изразходените средства през първото тримесечие на 

2022г. по дейност 322.,  дейност 338 ,дейност 389 и  проект "Подкрепа за успех " :

Закуски

Учебници

Наименование  на разхода

Работни заплати и осигуровки

Пътни учители



Дата: Изготвил :

11.04.2022  Теодора Тодорова - счетоводител

Към 31.03.2022г. Салдото по сметката е 32252.00 лв., в които 6349.92 лв са целеви и 

средства от ЕС - 3308.74 лв.
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