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     ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ - ВАРНА 

кв.“Чайка“, р-н Приморски, тел. 052/302-358; 052/302-359 

mail: ou_ gsrakovski@abv.bg      http://ourakovski.com 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г., НА ОУ 

„ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ – ГР. ВАРНА 

Настоящия отчет е в изпълнение на чл.43 от отраслов КТД и чл.291 от Закон за 

предучилищното и училищното образование. Училищният делегиран бюджет за 2022г. е изчислен на 

база единен държавен разходен стандарт за издръжка на един ученик и формула за 

преразпределение, разработена от Община Варна. Бюджетът на училището по формули е в размер на  

2 830 578 лв., преходен остатък 2021 г.  647 625 лв., всичко бюджет за  2022г.   3 478 203 лв.  

 

Корекции на бюджета за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г. 

 

Заповед № РД-07-672 / 07.07.22г. относно направен превод на РЦПППО-Варна съгласно чл.36, 

ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование във връзка с извършване на слухово-речева рехабилитация в размер на 311 лв. 

Заповед № РД-07-674 / 07.07.22г. относно преведена субсидия в размер на 804 лв. за ученици 

обучавани в СФО. 

Писмо № ОМД22001246ВН/13.07.2022 г. относно допълнителна субсидия за закупуване на 

учебници  в размер на 46113 лв. Сумата е разпределена по плана на разходните параграфи  10-14. 

Писмо № ОМД22001248ВН/14.07.2022г. относно допълнителна субсидия по НП “ 

Оптимизация на вътрешната структура на персонала “ в размер на 1 208,00 лв. Сумата е 

разпределена по плана на разходните параграфи  02-08. 

Заповед № РД-07-679 / 10.08.2022г. относно вътрешно компенсирани промени на параграф 

0101 и параграф 5203 в размер на 16 593 лв. 

Писмо № ОМД22001416ВН/16.08.2022г. относно допълнителен трансфер в изпълнение на 

ПМС №223 и ФО-50 от 11.08.2022г. за физическа активност, физическо възпитание и спорт в размер 

на 4 660 лв. Сумата е разпределена по плана на разходните параграфи  1015,1020 и 1062. 

Писмо № ОМД22001416ВН/16.08.2022г. относно допълнителен трансфер по ПМС № 232 и 

ФО -54 от 11.08.2022г. за увеличение на стандарти за възнаграждения на персонал, издръжка и 

стипендии в размер на 71 016 лв. по дейност 322 и 1 535 лв. по дейност 338. 

Писмо № ОМД22001592ВН/08.09.2022г. относно допълнителна субсидия по НП “ 

Оптимизация на вътрешната структура на персонала “ в размер на 6 726,00 лв. Сумата е 

разпределена по плана на разходните параграфи  02-08. 

 

 

 

 

 

 

Приходи : 

 

Към 30.09.2022г. са получени собствени приходи от продажба на услуги § 24-04 в размер на   

1 166 лв. и приходи от дарения от страната § 45-01 в размер на 2 040 лв. 

                    

 

               Отчет на разходите към 30.09.2022 г. по параграфи : 

 

ПАРАГРАФ ПЛАН РАЗХОД 

0100 2463042 1220532 
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0101 Заплати 2463042 1220532 

0200 145121 108584 

0202 Пер.извънтр. 2877 1948 

0205 СБКО и др. с х-р на възнгр. 93150 82954 

0208 Обезщетения 24964 7437 

0209 Болнични 24130 16245 

0500 615249 283515 

0551  ДОО 325387 144794 

0552 УПФ 105943 45886 

0560 ЗОВ 123884 60512 

0580 ДЗПО 60035 32323 

1000 366600 201698 

1011 Храна 225 0 

1012 Медикаменти 1461 1090 

1013 Облекло 11700 10813 

1014 Учебни м-ли 79063 57519 

1015 Материали 49194 22218 

1016 Вода,горива,ел.е-я 132811 45913 

1020 Външни усл. 91184 64145 

1030 Текущ ремонт  

 1040 10% ЗКПО 0  0 

1051 Командировки 800 0 

1062 Застраховки 162 0 

1900 7000 4804 

1901 Държавни такси  

 1981 Общ.данъци,такси 7000 4804 

4219 100 100 

4219 Др. текущи трансфери за дом. 100 100 

5200 16593 16593  

5201 Компютри и хардуер 0 0 

5203Др.оборудване машини и съоръжения 16593 16593 

всичко 3613705 1835826 

   

Към 30.09.2022г. са разходвани  1 835 826 лв., разпределени по дейности и параграфи. Не са 

извършвани неразумни, необосновани икономии. Напротив – средствата са разходвани така че да 

бъдат обезпечени всички дейности, свързани с нормалното и успешно функциониране на училището.  

Отчетът е публичен – изложен в сайта на училището.  

През 2022г. училището ще продължава да създава добра организация за поддържане на добро 

финансово състояние и законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс. 

Водещи принципи в училищната политика са степенуване по значение на разходите и прозрачност.  
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 Проекти по които училището е кандидатствало : Национална програма Оптимизация  на 

училищната мрежа  , Без свободен час, НП Подпомагане храненето на децата и учениците ПГ и 1-4 

клас,  ПМС 46, НП Рехабилитация на педагогическите специалисти.  

  

 Поетите ангажименти. Към 30.09.2022г. училището има поети ангажименти по договори  за 

доставки и услуги, обезпечаващи нормалната  дейност на учебното заведение и учебния процес. 

Сключените договори са за закуски на учениците от І до ІV клас, за доставка на гориво, текущ 

ремонт на водогреен котел на парна инсталация,  за външни услуги като абонаментно поддържане на 

програмни продукти и касов апарат, телефонни разговори, интернет СОТ, за юридическа 

консултация.  

  

 

  

 

 

               Изготвил :                                                                                  Директор :                  

         /  Ем. Стоянова /                                                                            / Д. Димитров / 

   


