
ДЕСЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  "АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ" 

гр. Перник, кв. Изток, ул. "Клемент  Готвалд" №  2 

Директор: тел. 67-08-50; счетоводство: тел. 67-09-50 

ОТЧЕТ  

За  касовото  изпълнение  на  бюджета  към  31.12.2019г. 
Съгласно  чл. 9, ал. 1 от  Наредбата  за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  

предучилищното  и  училищното  образование  

Към  31.12.2019г. учебното  заведение  има  списъчен  състав  както  следва: 
2019г  

Педагогически  персонал  51 
Непедагогически  персонал  12 
Педагогически  съветник  1 
Бюджет 	 1 877 029 

Процентно  бюджета  е  разработен  на  база  изискванията  на  Първоначалния  

разпоредител  с  бюджета  , а  именно: 
Първо  тримесечие 	30°/о  
Второ  тримесечие  25% 

Трето  тримесечие  20% 
Четвърто  тримесечие  25% 

През  първото  тримесечие  са  закупени  мебели  за  реновиране  на  ресурсния  

кабинет  на  училището. Закупени  са  лаптопи  и  проектори  за  класни  стаи, както  и  

маси  за  учителстката  стая. Закупени  са  допълнително  метални  гардероби  за  
учениците . Извършено  е  многократно  отпушване  на  канализацията. Сменени  са  

алуминиеви  врати, където  е  било  необходимо . 

През  второто  тримесечие  са  закупени  мултимедиини  проектори  за  класните  

стаи, интерактивни  дъски, пейки  за  коридорите, уреди  за  физкултурния  салон, 

поправено  е  LED осветлението  и  др.. Направен  е  текущ  ремонт  на  дворното  

пространство. 
През  третото  тримесечие  на  2019г. в  учебното  заведение  са  извършени  следните  

ремонтни  дейности: ремонт  на  главното  фоайе  на  първия  етаж; ремонт  на  класни  

стаи, където  е  било  необходимо; ремонт  на  павилиона  за  закуски; ремонта  на  

фасадата  на  сградата; ремонт  на  тротоар  и  ограда  на  двора, извършва  се  ремонт  на  

тоалетните  на  първия  етаж, ще  се  извършва  ремонт  на  ресурсен  кабинет. Закупени  

са  столове  и  маси  за  класни  стаи, както  и  за  учителската  стая. Ремонтирано  е  
осветлението  на  първите  класове  и  предстои  ремонт  на  осветлението  на  вторите  
класове. 

През  четвъртото  тримесечие  на  2019г. в  учебното  заведение  са  извършени  
следните  ремонтни  дейности: частичен  ремонт  на  ресурсен  кабинет  и  в  момента  се  



обособява  игрище  /спортна  площадка/ в  двора  на  училището. Закупени  са  спортни  
стоки  и  футбони  екипи. Закупен  е  лаптоп  за  кабинета  по  английски  език  и  
мултимедийни  проектори  за  2 класни  стаи. От  Национална  програма  „ИКТ" 
/Информационни  и  компюrьрни  технологии / е  доставен  Интерактивен  дисплей  на  
стойност  7591,20лв. За  него  е  закупена  мобилна  стойка  и  предстои  закупуването  на  
софтуер. 

Към  31.12.2019г. по  плана~а  бюджета  са  направени  следните  промени: 

ПАРАГРАФ  наеменование  
Начален  
план  

Уточнен  
план  

01-01 Заплати  и  възнагр . на  персонала  1021597 1029156 

02-02 Извънтрудови  правоотношения  0 3320 

02-05 СБКО  и  представително  облекло  43753 43753 

02-08 обезщетения  3541 78810 

02-09 др. плащания  и  възнаграждения  98955 48892 

05-51 вноски  ДОО  156556 128659 

05-52 вноски  Учит. 48941 44667 

05-60 вноски  30 54688 54898 

05-80 вноски  ДЗПО  31156 30946 

10-11 Храна  40984 40984 

10-12 медикаменти  600 590 

10-13 облекло  3520 
4070 

10-14 учебници  355 36067 

10-15 материали  85333 95851 

10-16 вода, горива  и  енергия  44700 39264 

10-20  външни  услуги  44152 74279 

10-30 текущ  ремонт  44000 47400 

10-51  командировки  в  страната  4229 6319 

10-62  застраховки  800 986 

52-03  Др. машини  и  съоръжения  0 2027 

52-06  
Изграждане  на  инфрастуркурни  
обекти  0 

55708 

53-01  Придобиване  на  програмни  продукти  0 240 

19-81 
платени  общински  данъци  /такса  
битОВИ  ОТпаДЪЦИ / 11057 10143 

ите  проходи  към  бюджета  са  следните: ------- ---- - ------- -- - 	--- 	.. 
ПАРАГРАФ  	 план  ОТЧет  

2405 Приходи  от  наеми  на  имущество   7903 7135 

6101 Трансфери  между  бюджети  135 135 

6109 Вътрешни  трансфери  в  сист. 	на  ПРБ  - 
държавни  

1856351 1790759 

6109 Вътрешни  трансфери  в  сист. на  ПРБ  - местни  10143 10143 



/такса  битови  отпадъци / 
6401 	Получени  
предприятия  

трансфери  от  държавни  2497 2497 

Отчета 	за  
бюджета 	към  
31.12.2019г. включва  
следните  направени  
разходи  за  издръжка  
на  училището  по  
параграфи: 

ПАРАГРАФ  наеменование  отчет  
01-01 Заплати  и  възнагр . на  персонала  1016462 
02-02 Заплати  на  персонал  по  извънтр . възн. 3320 
02-05 СБКО  и  представително  облекло  39351 
02-08 обезщетения  78810 
02-09 др. плащания  и  възнаграждения  44692 
05-00 Задълж. осиг. вноски  от  работодател  в  т. ч. 
05-51 вноски  ДОО  127565 
05-52 вноски  Учит. Пенсионен  Фонд  40680 
05-60 вноски  30 53694 
05-80 вноски  ДЗПО  25638 
10-00 Издръжка  в  т. ч. 
10-11 Храна  38485 
10-12 медикаменти  407 
10-13 Постелен  инвентар  и  облекло  4070 
10-14 Учебници  и  книги  35779 
10-15 материали  92920 

10-16 вода, горива  и  енергия  21289 
10-20 външни  услуги  73193 
10-30 текущ  ремонт  46325 
10-51 командировки  в  страната  5412 
10-62 застраховки  840 

52-03 Др. машини  и  съоръжения  2027 

52-06 Изграждане  на  инфрастуркурни  обекти  55708 

53-01 Придобиване  на  програмни  продукти  240 

19-81 
платени  общински  данъци  /такса  битови  
отпадъци / 10143 

СУМА  1 817050 



Поетите  ангажименти  по  договори  към  31.12.2019г. са  в  размер  на  33 211,76лв. и  
включват: 

1. Задължение  по  договор  за  спортна  площадка  - 3303 1 ,7блв. 
2. Задължение  по  договор  за  поддръжка  на  пожарогасителна  система  - 180,00 лв. 

Преходния  остаrьк  на  Х  ОУ  „Алеко  Константинов" към  31.12.2019г. е  следният: 
1. Средства  по  проект  „Подкрепа  за  успех" - 6380,73 лв. 
2. Получена  парична  гаранция  по  договор  - 1479,00 лв. 
3. Средства  от  бюджета  на  училището  - 59212,22 лв., които  включват: 

- HH „Заедно  в  грижата  за  ученика" - 120,00 лв. 
- HH „Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда" - 700,ООлв. 
- ПМС  308 Подпомагане  на  храненето  на  учениците  - 2498,92 лв. 

Средства  за  транспортини  разходи  на  педагогическия  персонал  - 968,80 лв  
Задължение  по  договор  за  спортна  площадка  - 3303 1 ,7блв. 
Средства  за  дейност  7713 Спорт  - 686,41 лв. 

- Средства  от  бюджета  на  дейност  3318 подготвителна  група  в  училище  - 
7712,33 лв. 
Средства  от  бюджета  на  дейност  3338 Ресурсно  подпомагане  - 13494,00 лв. 

Счетоводител: 
В. Ива  


