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ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 

НА 21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

КЪМ 31.12.2021 г. 

 

Отчетът на делегирани бюджет и сравнителният анализ на разходите по дейности, 

параграфи и подпараграфи показва, че всички извършени разходи са в рамките на 

планираните и получените като трансфер приходи. Няма просрочени задължения и вземания. 

Финансовата година е с план на бюджетните приходи в размер на 2 264 035 лв. 

В резултат на допълнително финансирани дейности (в т.ч. по Национална програма 

„Опитимизиране на училищната мрежа“, „Спорт за всички“ и за Учебници І-VІІ клас), 

Годишният бюджет достига размер 2 349 785 лв. 

Разходите както по дейности, така и по отделни параграфи, са в рамките на бюджета 

и след компенсираните промени не надвишават планирания годишен бюджет. 

Извършените компенсирани промени са свързани с прехвърлянето на средства от „§ 

1091 Други разходи за СБКО“ и „§ 1098 Други разходи некласифициране другаде“, с които 

средства са осигурени плащанията на възнаграждения на персонала, свързани с 

изпълнението на Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищно 

образование.  

Към 31.12.2021 г. няма неразплатени задължения към доставчици. 

Налице е остатък в общ размер на 79 123 лв. 

В това число се включват остатък по Целеви средства, както следва: 

 

Вид на целевите средства Стойност 

Храна 14 158 лв. 

Стипендии 598 лв. 

Средства за преодоляване на COVID 

пандемията 

11 528 лв. 

 

Средства за „Занимания по интереси“ 14 271 лв. 

Средства по НП „Образование за утрешния 

ден“ 

2 497 лв. 

 

    

Преходният остатък по делегирания бюджет е в размер на 38 568 лв, което е под 2%. 

При управлението на бюджета продължават да се спазват принципите за 

предпазливост, законосъобразност и целесъобразност. Всички възникнали задължения се 

изплащат в срок преди падеж. Всички плащания на заплати и осигуровки се изплащат в срок. 

Целевите средства, както и тези по Национални програми и проекти, се използват по 

предназначение.  

Финансовото състояние на училището е добро. Реализираният Преходен остатък ще 

даде възможност в Бюджет 2022 да бъдат заложени разходи за изпълнение на задължения, 

свързани с Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно 



образование и да бъдат предвидени разходи за текущ ремонт и за дълготрайни материални 

активи, без това да създава рискове за покриване на основните финансови задължение и 

финансиране на текущите дейности. 

 

Предложение за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 

година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището: 

Вид дейност Стойност  

Ремонти  10 000 лв. 

Дълготрайни материални активи 16 000 лв.  

Разходи за покриване на увеличенията за 

трудов стаж 

12 000 лв.  

 

Приложение: Отчет на изпълнението на делегирания бюджет по дейности, параграфи и 

подпараграфи към 31.12.2021г. 

 

 

МАЯ АНГЕЛОВА 

Директор 
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