
 

Информация за изпълнението 

 на делегирания бюджет 

в І СУ „Свети Седмочисленици” град Търговище 

за периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г. 

 
 

 

Държавни дейности 

 

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 

 
В І СУ ”Свети Седмочисленици” за настоящия период 

функционират следните делегирани от държавата дейности, 

финансирани изцяло от държавата: 

 

Приходи: 
          1.Дейност 322 Общообразователни училища 

  

Разходи: 
1.Дейност 318 Подготвителна група в училище 

2.Дейност 322 Общообразователни училища 

3.Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие 

4.Дейност 338 Ресурсно подпомагане 

5.Дейност 388 Международни програми и споразумения, дарения и 

помощи от чужбина 

6.Дейност 389 Други дейности в образованието 

7.Дейност 713 Спорт за всички 
 

Приходи към 31.12.2022г. 
 

Собствени приходи за 2022 г. Сума 
§ 24-00 Приходи и доходи от собственост 0 

§§ 24-05 приходи от наеми на имущество 0 

§ 36-00 Други приходи -36 

§§ 36-01 реализирани курсови разлики от валутни 

операции 

-48 

§§ 36-19 други неданъчни приходи 12 

§ 37-00 Внесен ДДС и други данъци върху приходите(-) 0 

§§ 37-02 внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на 

бюджетните предприятия (-) 

0 

§ 45-00 Помощи и дарения от страната 10000 

§§ 45-01 текущи помощи и дарения от страната-от 

преходен остатък 

10000 



Общо 9964 

 

Корекции по плана на делегирания бюджет 
 

1. Със Заповед № А – 798/09.05.2022 г. на основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.3 

от ЗПУО, т.20 от заповед № РД-3-339/15.04.2022г. на кмета на Община Търговище и 

получен трансфер от МОН/средства Областен кръг на олимпиада по Английски език/, 

считано към 04.05.2022г. 

1.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                   995лв. 
            §§ 61-01 трансфери между бюджети-получени   995лв. 

 1.2. Завишаване плана на разходите  

-Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“  

           § 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала                   801лв.                               
             §§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения             801лв. 

 § 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели           95лв.                                
 §§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО                                         49лв. 

             §§ 05-60 здравноосигурителни вноски                                         29лв. 

             §§ 05-80 вноски за ДЗПО                                                               17лв. 

 § 10-00  Издръжка                                                                          99лв.                                
 §§ 10-15 материали                                                                          61лв. 

             §§ 10-20 разходи за външни услуги                                               38лв. 

Общо увеличение: 995 лв. 

 
2. Със Заповед № А – 842/26.05.2022 г. на основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.3 

от ЗПУО, т.20 от заповед № РД-3-339/15.04.2022г. на кмета на Община Търговище и 

получен трансфер от МОН/средства Областен кръг на олимпиада по Биология и ЗО/, 

считано към 23.05.2022г. 

2.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                   740лв. 
            §§ 61-01 трансфери между бюджети-получени   740лв. 

 2.2. Завишаване плана на разходите  

-Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“  

           § 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала                   627лв.                               
             §§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения             627лв. 

 § 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели           75лв.                                
 §§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО                                         39лв. 

             §§ 05-60 здравноосигурителни вноски                                         23лв. 

             §§ 05-80 вноски за ДЗПО                                                               13лв. 

 § 10-00  Издръжка                                                                          38лв.                                
 §§ 10-20 разходи за външни услуги                                               38лв. 

Общо увеличение: 740 лв. 

 
3. Съгласно ФО-22/26.05.2022г. на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните       

финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1 от ПМС № 78 от 2022г. за одобряване на допълнителни 

трансфери за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, считано от 26.05.2022г. 

3.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       5615лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   5615лв. 

 3.2. Завишаване плана на разходите: 

 -Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“  



§ 10-00  Издръжка                                                                      5615лв.                                          
§§ 10-20 разходи за външни услуги                                           5615лв.                              

 Увеличение: 5615лв. 

 
 4. Съгласно ФО-26/02.06.2022г. на МФ, чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на чл.37, ал.1 от ПМС № 31 от 2022г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2022г. и писмо № 0201-194/09.05.2022г. на 

министъра на образованието и науката за промяна на натуралните показатели за 

финансиране на делегираните от държавата дейности, считано от 01.01.2022г.  

4.1. Намаляване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       695лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   695лв. 

 4.2. Намаляване плана на разходите: 

-Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища”  

§ 10-00        -            695 

§§ 10-20      -            695 

                 Намаление: 695лв. 

 

5.  Съгласно ФО-32/05.07.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните 

финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1 от ПМС № 140 от 2022г. за закупуване на познавателни 

книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни 

помагала за децата и за учениците от I до   VII клас включително в общинските детски 

градини и училища за 2022г., считано от 05.07.2022г.  

5.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       32 439лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   32 439лв. 

5.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 318 „Подготвителна група в училище”  

§ 10-00        +            599 

§§ 10-14      +            599 

                 Увеличение: 599лв.   

-Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“  

§ 10-00        +            31 840 

§§ 10-14      +            31 840 

                 Увеличение: 31 840лв. 

 

6.  Съгласно ФО-34/08.07.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните 

финанси, в изпълнение на чл. 1 от ПМС № 140 от 2022г. за финансово осигуряване на 

дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, 

одобрена  с Решение № 302 на Министерски съвет от 2022г. за одобряване на национални 

програми за развитие на образованието, считано от 08.07.2022г.  

6.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       2 283лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   2 283лв. 

6.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища”  

§ 02-00        +            2 283 

§§ 02-08      +            2 283 

                  Увеличение: 2 283лв. 

 

7.  Съгласно ФО-50/11.08.2022г. на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС №223 от 29.07.2022г. за одобряване на 

допълнителни трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на 

паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-

туристическа дейност, считано от 11.08.2022г. 

7.1. Завишаване плана на приходите : 



            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       5 903лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   5 903лв. 

7.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 7 21 713 “ Спорт за всички” 

§ 10-00        +      5903 

§§ 10-15      +      5903 

                 Увеличение: 5903лв. 

 
8. Съгласно ФО-54/11.08.2022г. на МФ, чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 от ПМС № 232 от 2022г. за увеличение 

на трудовите възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал, на 

издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищно и училищно 

образование,  считано от 11.08.2022г. 

8.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       110 700лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   110 700лв. 

8.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 318 „Подготвителна група в училище”  

§ 01-00           +              420   

§§ 01-01         +              420 

§ 02-00           +                13 

§§ 02-05         +                13 

§ 05-00           +              102 

§§ 05-51         +                50 

§§ 05-52         +                19 

§§ 05-60         +                21 

§§ 05-80         +                12 

§ 10-00           +            1763 

§§ 10-11         +              240 

                  §§ 10-16         +            1523 

                Увеличение: 2 298лв.     

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища”  

§ 01-00           +              40800   

§§ 01-01         +              40800 

§ 02-00           +              26468 

§§ 02-05         +                1468 

§§ 02-08         +              25000 

§ 05-00           +                9393 

§§ 05-51         +                4659 

§§ 05-52         +                1634 

§§ 05-60         +                1958 

§§ 05-80         +                1142 

§ 10-00           +              26613 

§§ 10-11         +                5840 

                  §§ 10-16         +              20406 

                  §§ 10-98         +                  367 

                  § 40-00           +                1996 

                Увеличение: 105 270лв. 

- Делегирана от държавата дейност 301 338 „Ресурсно подпомагане” 

§ 01-00           +              1600   

§§ 01-01         +              1600 

§ 02-00           +                  55 

§§ 02-05         +                  55 

§ 05-00           +                374 

§§ 05-51         +                183 

§§ 05-52         +                  69 



§§ 05-60         +                  77 

§§ 05-80         +                  45 

§ 10-00           +              1103 

                  §§ 10-16         +              1103 

                Увеличение: 3 132лв.     

Общо увеличение: 110 700лв. 

 

9. Съгласно ФО-61/02.09.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 252 на Министерския 

съвет от 2022 за финансово осигуряване на дейности по Национална програма 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на 

Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на 

образование, считано от 02.09.2022г. 

9.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       52 629лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   52 629лв. 

9.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища”  

                  § 02-00        +            52 629 

§§ 02-08      +            52 629 

                 Увеличение: 52 629лв. 

 

10.  Със Заповед № A- 1226/05.09.2022г. на основание чл. 259, ал.1, чл. 289, ал.1, т.3 

от ЗПУО и т.20 от заповед № РД-3-339/15.04.2022г. на кмета на Община Търговище и във 

връзка с  предадена отпадъчна хартия, считано от 02.09.2022г.  

10.1. Завишаване плана на приходите : 

    § 36-00 Други приходи                                              12 лв. 

      §§ 36-19 Други неданъчни приходи                          12 лв.  

 10.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

                   § 10-00 Издръжка              12 лв.                             
                   §§ 10-15 Материали            12 лв.                               

        Увеличение: 12лв. 
  

11. Съгласно ФО- 70/21.10.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на чл. 1 от Постановление No 298/28.09.2022г. на 

Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национална програма 

„Заедно в изкуствата и спорта“, одобрена с Решение No 302 на Министерския съвет от 

2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образование, считано от 

21.10.2022г. 
11.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       24 524лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   24 524лв. 

 11.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 

 Модул 1 Изкуства 

§ 10-00        +            12 834 

§§ 10-15      +            12 834 

 Модул 2 Спорт 

                  § 10-00        +            11 690 

                  §§ 10-15      +            11 690 

                  Увеличение: 24 524лв. 

 

 12. Съгласно ФО-81/11.11.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление No 348/27.10.2022г. на 



Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за 

развитие на образованието, считано от 11.11.2022г. 

12.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       23 536лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   23 536лв. 

 12.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

 

 НП „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ 

§ 01-00        +            15 923 

§§ 01-01      +            15 923 

§ 05-00        +              3 713 

§§ 05-51      +              1 818 

§§ 05-52      +                 685 

§§ 05-60      +                 764 

§§ 05-80      +                 446 

 Увеличение: 19 636лв. 

 

 НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ 

                  § 02-00        +             2 682 

§§ 02-02      +             2 682 

§ 05-00        +                318 

§§ 05-51      +                184 

§§ 05-60      +                  96 

§§ 05-80      +                  38 

§ 10-00        +                900 

§§ 10-14      +                800 

§§ 10-15      +                100 

                   Увеличение: 3 900лв. 

Общо увеличение:23 536лв. 

 

13. Съгласно ФО-82/11.11.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление № 341/21.10.2022г. на Министерския 

съвет за финансово осигуряване на дейности по Националнa програмa „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерски 

съвет от 2022г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, 

считано от 11.11.2022г. 

13.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       26 226лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   26 226лв. 

 13.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

§ 02-00        +            26 226 

§§ 02-08      +            26 226 

Увеличение: 26 226лв. 

 

14. На основание Заповед № РД-З-1255/09.11.2022г. на кмета на община Търговище за       

увеличение и предоставяне за ползване на резерва 

14.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       235лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   235лв. 

 14.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

§ 10-00        +            235 



§§ 10-98      +            235 

Увеличение: 235лв. 

 

15. Съгласно ФО- 89/09.12.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление №373/24.11.2022г. на Министерския 

съвет за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на 

директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно 

развитие и центрове за специална образователна подкрепа, считано от 09.12.2022г.  

15.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       2 245лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   2 245лв. 

 15.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

§ 01-00        +              1 820 

§§ 01-01      +              1 820 

§ 05-00        +                 425 

§§ 05-51      +                 208 

§§ 05-52      +                   78 

§§ 05-60      +                   88 

§§ 05-80      +                   51 

Увеличение: 2 245лв. 

 

16. Със Заповед № А – 293 /16.12.2022 г. на основание чл. 259, ал.1, чл. 289, ал.1, т.3 

от ЗПУО и т.20 от заповед № РД-3-339/15.04.2022г. на кмета на Община Търговище и 

получен трансфер от МОН/спрени месечни помощи/ на 15.12.2022г. 

16.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                   465лв. 
            §§ 61-01 трансфери между бюджети-получени   465лв. 

 16.2. Завишаване плана на разходите  

-Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“  

      § 10-00            465лв.                                
       §§ 10-14          465лв.                            

      Увеличение: 465 лв. 

 

17. Съгласно ФО-107/16.12.2022г. на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 

Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., ДПРС от 15.12.2022г., в изпълнение на  Постановление 

№414/08.12.2022г. на Министерския съвет за компенсиране на безплатния транспорт на 

деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, 

навършили 4-годишна възраст, считано от 15.12.2022г.  

17.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       4 041лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   4 041лв. 

 17.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 389 „Други дейности в образованието” 

                  § 10-00        +              4 041  

§§ 10-20      +              4 041 

Увеличение: 4 041лв. 

 

18. Съгласно ФО- 104/16.12.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление №405/07.12.2022г. на Министерския 

съвет за изплащане на стипендии по Програма за мерки за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища през 2022г., приета с Постановление № 94 

на Министерски съвет от 2022г., считано от 16.12.2022г.  

18.1. Завишаване плана на приходите : 



            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       810лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   810лв. 

18.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

§ 40-00        +              810 

 

19. Съгласно ФО- 110/16.12.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление №417/12.12.2022г. на Министерския 

съвет за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на 

образованието-НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното образование“, считано от 16.12.2022г.  

19.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       1 660лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   1 660лв. 

19.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

§ 10-00          +              1660  

§§ 10-20        +              1660 

Увеличение: 1 660лв. 

 

20. Съгласно ФО- 114/22.12.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  чл. 1, ал. 2, т.1 от Постановление No 

440/15.12.2022г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по 

Национални програми за развитие на образованието, считано от 22.12.2022г.  

20.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       18 009лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   18 009 лв. 

20.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

НП „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ 

§ 01-00        +             823 

§§ 01-01      +             823 

§ 05-00        +             192 

§§ 05-51      +               94 

§§ 05-52      +               35 

§§ 05-60      +               40 

§§ 05-80      +               23 

 Увеличение: 1015лв. 

 

НП „Иновации в действие“ 

                  § 10-00        +                3643 

§§ 10-15      +                  400 

§§ 10-20      +                1000 

§§ 10-51      +                2243 

                   Увеличение: 3 643лв. 

 

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 

 Модул 1 Изкуства 

§ 10-00        +            6551 

§§ 10-15      +            5651 

§§ 10-20      +              900 

 Модул 2 Спорт 

                  § 10-00        +            6800 

                  §§ 10-15      +            6800 

                    Увеличение: 13 351лв. 

Общо увеличение:18 009лв. 



 

21. Съгласно ФО- 116/23.12.2022г. на МФ, чл. 55a и чл. 111, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, в изпълнение на  Постановление №474/21.12.2022г. на Министерския 

съвет за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на 

образованието-НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, 

считано от 23.12.2022г.  

21.1. Завишаване плана на приходите : 

            § 61-00 Трансфери между бюджети                                       500лв. 
            §§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР                   500 лв. 

21.2. Завишаване плана на разходите: 

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани  училища” 

§ 10-00          +              500  

§§ 10-20        +              500 

   Увеличение: 500лв. 

 

 

Отчет за изпълнение на  разходите по бюджета  

 към 31.12.2022г. 

 
Дейност 301 318 ”Подготвителна полудневна група” 

Компенсирани промени по бюджета 

 
1. Към  31.03.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 318 

”Подготвителна група в училище” със Заповед А-675/29.03.2022г. са направени 

вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                  +     15лв.  

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                           +       7лв. 

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                         +        3лв. 

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                              +       3лв.  

§§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                        +       2лв. 

Общо увеличение:  15 лв. 
         1.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                -      15лв.  

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                            -       15лв.   

 Общо намаление:  15 лв. 

 

2. Към  30.06.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 318 

”Подготвителна група в училище” със Заповед А-979/22.06.2022г. са направени 

вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         2.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                  +     28лв.  

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                          +     14лв. 

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                        +        5лв. 

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                              +       6лв.  

§§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                        +       3лв. 

Общо увеличение:  28 лв. 
         2.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                -      28лв.  

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                            -       28лв.   

 Общо намаление:  28 лв. 

 



3. Към  30.09.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 318 

”Подготвителна група в училище” със Заповед А-29/26.09.2022г. са направени 

вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         3.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                  +     31лв.  

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                          +     15лв. 

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                        +        6лв. 

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                              +       6лв.  

§§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                       +       4лв. 

Общо увеличение:  31 лв. 

         3.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                -      31лв.  

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                            -       31лв.   

 Общо намаление:  31 лв. 

 

4. Към  31.12.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 318 

”Подготвителна група в училище” със Заповед А-304/22.12.2022г. са направени 

вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         4.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                 +      80лв.  

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                 +       80лв.   

Общо увеличение:  80 лв. 
         4.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

§ 01-00 Заплати и възнагр. на персонала                    -       80лв.  
§§ 01-01 Заплати на персонала по тр. правотн.              -       80лв.   

 Общо намаление:  80 лв. 

 

Параг

рафи 

Начале

н план 

План 

след 

промен

ите 

Отчет/л

в 

31.12.22

г. 

% 

изпълнен

ие на 

бюджета    

Подготвителна група в училище  

    

 Делегирани от държавата дейности                            

   §§         3  01  318                             

01-00 25644 25984 25687 98,86% Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр. 

01-01 25644 25984 25687 98,86% - запл.на перс.зает по труд.правотн. 

02-00 1269 1288 1288 100% Др.възнагр.и плащания за персон. 

02-05 1269 1288 1288 100% - изплат.суми от СБКО за облекло 

02-08     - обезщетения с х-р на възнагражд. 

05-00 5984 6160 6107 99,14% Задължит.осигур.вноски от работ. 

05-51 2929 3015 2989 99,14% - осиг.вноски от работод. за ДОО 

05-52 1106 1139 1125 98,77% - осиг.вноски от работод. за УПФ 

05-60 1231 1267 1260 99,45% - здравно-осиг.вноски от работод. 

05-80 718 739 733 99,19% - вн.за доп.задълж.осигур. от работ. 

10-00 4852 7214 6172 85,56%                Издръжка 

10-11 2543 2783 2052 73,73% - Храна 

10-13     - Постелен инвентар и раб. облекло 

10-14  599 599 100% - Уч.и научно.разх.и книги за библ. 

10-15 400 400        267 66,75% - Материали 

10-16 1200 2723 2679 98,38% - Вода, горива и ел.енергия 

10-20 480 480 475 98,96% - Разходи за външни услуги 

10-51 129 129   - Командировки в страната 



10-62 100 100 100 100% - Разходи за застраховки 

19-00 300 300 300 100% Платени  данъци и такси 

19-81 300 300 300 100% Платени общински данъци и такси 

52-00     Придобиване на ДМА 

52-01     Придобиване на компютри 

  38049 40946 39554 96,60%             В  с  и  ч  к  о : 

 

В  отчетените разходите за работни заплати  са включени разходи за ОМРЗ за 

длъжността старши учител, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер 

като: професионален опит, клас квалификация и допълнителни трудови възнаграждения с 

временен характер: час на класния ръководител, работа с деца със СОП, работа в 

електронна среда, ДТВ-24 май и 15 септември и Коледа, платен отпуск, болнични от 

работодател, еднократно ДМС в края на годината, диференцирано заплащане за постигнати 

резултати от труда – 25 687лв., съгласно разчетно платежна ведомост за периода. 

В  отчетените разходи за други възнаграждения и плащания  са включени 

разходи за СБКО и представително облекло на педагогическите специалисти – 1 288лв.. 

В отчетените разходите за осигурителни плащания  са включени разходи за  

ДОО, УПФ, ЗОВ и ДЗПО – 6 107лв., съгласно рекапитулации за РЗ за периода. 

В отчетените разходите за издръжка в размер на 6 172лв. са включени добавка за 

храненето на деца в задължителна училищна възраст; учебни помагала и познавателни 

книжки за 5 и 6 годишни деца; материали; вода, горива и енергия; разходи за външни 

услуги, разходи за застраховка на сграда, обзавеждане и оборудване.  

Платена е такса битови отпадъци-300лв..  

 Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по     § 

61-09 са в размер  на 40 946лв., в т. ч. преходен остатък от 2021г. в размер на 1156лв., 

от които 458лв. целеви средства. Възстановените средства като преходен остатък от  

2022г. на Община Търговище е в размер на 1392лв., от които 731лв. целеви средства. 

 

 

Дейност  301 322 „Неспециализирани училища” 

Компенсирани промени по бюджета 
 

1. Към  31.03.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 322 

„Неспециализирани училища” със Заповед А-675/29.03.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         1.1.Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                             +        1590лв.  

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                                      +          797лв. 

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                                     +          262лв. 

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                                          +          335лв.  

§§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                                    +          196лв. 

            § 52-00 Придобиване на ДМА                                                +        1297лв. 

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване                         +        1297лв 

            Общо увеличение:  2887 лв. 

        1.2.Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

    § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                             -         1590лв.  

    §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                          -         1590лв. 

           § 10-00 Издръжка                                                                       -         1297лв.                                                     

    §§ 10-15 Материали                                                                   -         1297лв. 

Общо намаление:  2887лв. 

 

2. Към  30.06.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 322 

„Неспециализирани училища” със Заповед А-979/22.06.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  



         2.1.Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                             +        2711лв.  

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                                      +        1358лв. 

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                                     +          450лв. 

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                                          +          571лв.  

§§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                                    +          332лв. 

            § 10-00 Издръжка                                                                     +        5000лв. 

            §§ 10-51 Разходи за командировки в страната                      +        5000лв.                              

            Общо увеличение:  7711 лв. 

        2.2.Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

    § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                             -         2711лв.  

    §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                          -         2711лв. 

           § 10-00 Издръжка                                                                       -         5000лв.                                                     

    §§ 10-15 Разходи за външни услуги                                         -         5000лв. 

Общо намаление:  7711лв. 

 

3. Към  30.09.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 322 

„Неспециализирани училища” със Заповед А-29/26.09.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         3.1.Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                       +      11332лв. 

     §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                    +        2132лв. 

     §§ 02-08 Обезщетения за персонала                                  +        9200лв. 

     § 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции                +            23лв. 

     §§ 19-01 платени държ. данъци, такси,наказ. лихви…    +            23лв. 

            Общо увеличение:  11355 лв. 

  3.2.Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

     § 10-00 Издръжка                                                                   -         9355лв.                                                     

     §§ 10-20 Разходи за външни услуги                                     -         9355лв. 

     § 53-00 Придоб. на нематер. ДА -         2000лв. 

            §§ 53-01 Придоб. на ПП и лицензи за ПП                            -         2000лв. 

Общо намаление:  11355лв. 

 

4. Към  31.12.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 322 

„Неспециализирани училища” със Заповед А-304/22.12.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         4.1.Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

     § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                   +       12374лв. 

     §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                    +         4000лв. 

     §§ 02-08 Обезщетения за персонала                                   +         8374лв. 

     § 10-00 Издръжка                                                                +      21176лв.  

     §§ 10-11 Храна                                                                      +        1075лв.   

     §§ 10-14 Учебници и уч. помагала                                      +        2370лв. 

     §§ 10-15 Материали                                                              +      10000лв. 

     §§ 10-16 Вода , горива и енергия                                         +        7731лв.                                         

     § 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции             +             2лв. 

     §§ 19-01 платени държ. данъци, такси,наказ. лихви…      +              2лв. 

     § 40-00 Стипендии                                                                +        1778лв. 

            Общо увеличение:  35 330 лв. 

        4.2.Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

    § 10-00 Издръжка                                                                 -          35330лв.     

    §§ 10-13 Постелен инвентар и раб. облекло                       -              400лв.                                                           

    §§ 10-20 Разходи за външни услуги                                     -          16236лв. 

    §§ 10-51 Разходи за командировки в страната                    -            1075лв. 

    §§ 10-62 Разходи за застраховки                                           -             319лв. 

    §§ 10-98 Др. некласифиц. разходи                                        -         17300лв.                                            



Общо намаление:  35 330лв. 

 

Параг

рафи 

Начале

н план 

План след 

променит

е 

Отчет/л

в 

31.12.22г

. 

% 

изпълнен

ие на 

бюджета    

Неспециализирани училища  
  Делегирани от държавата дейности                            

   §§   
      3  01  322                    

01-00 2901168 2960534 2924740 98,79% Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр. 

01-01 2901168 2960534 2924740 98,79% - запл.на перс. зает по труд. правотн. 

02-00 178975 310096 301718 97,30% Др.възнагр.и плащания за персон. 

02-02 11485 15595 7910 50,72% - за персонал по извънтр. правоотн. 

02-05 117490 120789 120096 99,43% - представ. Облекло и  СБКО  

02-08 50000 173712 173712 100% - обезщетения с х-р на възнагражд. 

05-00 666612 685124 665039 97,07% Задължит.осигур.вноски от работ. 

05-51 332031 341237 334198 97,94% - осиг.вноски от работод. за ДОО 

05-52 113447 116591 112162 96,20% - осиг.вноски от работод. за УПФ 

05-60 139669 143573 140988 98,20% - здравно-осиг.вноски от работод. 

05-80 81465 83723 77691 92,80% - вн. за доп. задълж. осигур. от работ. 

10-00 324319 408313 363857 89,11%                Издръжка 

10-11 54736 61651 55068 89,32% - Храна 

10-12 1320 1320 1320 100% -Медикаменти 

10-13 6300 5900 5900 100% - Постелен инвентар и облекло 

10-14 1500 36975 36933 99,89% - Уч. и научни разх. и книги за библ. 

10-15 55901 97152 77462 79,73% - Материали 

10-16 100000 128137 128137 100% - Вода, горива и ел. енергия 

10-20 77317 60782 52118 85,75% - Разходи за външни услуги 

10-30     - Текущ ремонт 

10-51 6747 12915 3438 26,62% - Командировки в страната 

10-62 3800 3481 3481 100% - Разходи за застраховки 

10-98 16698 0 0  - Др. неклас. в др.параг. и подпар. 

19-00 8217 8242 8242 100% Платени  данъци и такси 

19-01  25 25 100% Платени държавни данъци и такси 

19-81 8217 8217 8217 100% Платени общински данъци и такси 

40-00 51413 55997 55997 100%            С т и п е н д и и 

 

46-00 130 130 
100 76,92% 

Разходи за членски внос в нетърг. 

организ.   

                  В  с  и  ч  к  о : 

52-00  1297 1297 100% Придобиване на ДМА 

52-01     Придобиване на компютри 

52-03  1297 1297 100% Придобиване на оборудване 

52-05     Придобиване на стоп. инвент. 

53-00 2000 0 0 0% Придобиване на нематер. ДА 

53-01 2000 0 0 0% Придоб. на ПП и лицензи за ПП 

  4132834 4429733 4320990 97,55%            В  с  и  ч  к  о : 

 

В  отчетените разходи за работни заплати  са включени разходи за ОМРЗ  за 

съответната  длъжност, съгласно разчетно платежни ведомости за работни заплати за 

периода, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален 



опит, ПКС за притежаващите съответната степен, допълнителни трудови възнаграждения с 

временен характер-лекторски часове, втори час на класа, класно ръководство, работа с деца 

със СОП, платен отпуск, болнични от работодател, работа в електронна среда, 

възнаграждения за тестване на ученици, занимания по интереси, различни доплащания по 

ВПРЗ, лекторски по национална програма „Мярка без свободен час”, ДТВ-24 май и 15 

септември и Коледа, платен отпуск, болнични от работодател, еднократно ДМС в края на 

годината, диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда и др. – 2 924 740лв. 

В  отчетените разходи за други възнаграждения и плащания  са включени 

разходи за: граждански договори – 7 910лв., в т.ч. за Областни кръгове на олимпиади по 

Информатика, Английски език и Биология и ЗО, граждански договори по НП „Ученически 

олимпиади и състезания; СБКО и представително облекло на педагогическият  персонал – 

120 096лв., обезщетения на персонала за неизползван платен отпуск и достигната 

пенсионна възраст в размер на 173 712лв.. 

В отчетените разходите за осигурителни плащания  са включени разходи за  

ДОО, УПФ, ЗОВ, ДЗПО – 665 039лв., съгласно рекапитулации за РЗ  за периода. 

В отчетените разходите за издръжка са включени разходи: за добавка за храненето 

на деца в задължителна училищна възраст и поевтиняване на обядите на ученици от първи 

до четвърти клас; медикаменти-закупени тестове за персонала; работно облекло на 

непедагогическият персонал; учебници и учебни помагала; материали; вода, горива и 

енергия; разходи за външни услуги, разходи за командировки в страната, застраховка на 

ученици за пътуване и застраховка на сгради и имущество  на обща стойност 363 857лв. 

Платена е такса битови отпадъци - 8 217лв. и държавни такси в размер на 25лв..  

Изплатени са стипендии на отличници, социално слаби ученици, деца с ТЕЛК, 

полусираци, даровито дете със стипендия от МОН и еднократни годишни стипендии 

дарение от фирма „Майндс“ АД – гр. София в размер на 55 997лв. Платен е членски внос 

към Асоциация на Кеймбридж училищата в България – 100лв. 

Закупен е цифров рекордер с хард диск за видеонаблюдение за 1 297лв. 

  Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по § 61-

09 са в размер  на 4 418 216лв., в т. ч. преходен остатък от 2021г. в размер на 37 263лв., 

от които 22 542лв. целеви средства. Възстановените средства като преходен остатък от  

2022г. на Община Търговище е в размер на 108 743лв., от които 21 907лв. целеви 

средства. 

 

 

Дейност  301 337 „Център за подкрепа за личностно 

развитие” 

 

парагр

афи 

Начале

н план 

План 

промен

и 

Отчет 

31.12.22г

. 

% 

изпълнение 

на бюджета   

Център за подкрепа за личностно 

развитие  

    Делегирани от държавата дейности                            

   §§         3  01  337                    

10-00 15 15 15 100%                Издръжка 

10-11     - Храна 

10-15 15 15 15 100% - Материали 

10-20     - Разходи за външни услуги 

 15 15 15 100%  

За периода са направени разходи за материали – 15лв.. 

Постъпили са средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по   §61-

09 в размер на 15лв. Няма преходен остатък. 

  



 

Дейност  301 338 „Ресурсно подпомагане”   

Компенсирани промени по бюджета 

                              
1. Към  31.03.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 338 

„Ресурсно подпомагане” със Заповед А-675/29.03.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

  1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

            § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател              +     56лв.  

            §§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                       +     28лв. 

            §§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                          +       9лв. 

            §§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                           +     12лв.  

            §§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                    +       7лв. 

           Общо увеличение:  56 лв. 
         1.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва: 

           § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                -      56лв.  

           §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                            -       56лв.   

 Общо намаление:  56 лв. 

        

2. Към  30.06.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 338 

„Ресурсно подпомагане” със Заповед А-979/22.06.2022г.  са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         2.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

            § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                             +       111лв.  

            §§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                                      +        55лв. 

            §§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                         +        20лв. 

            §§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                                          +        23лв.  

            §§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                                   +         13лв. 

           Общо увеличение:  111 лв.     
         2.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва:   

            § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                            -        111лв.  

            §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                        -         111лв.   

  Общо намаление:  111 лв. 

 

3. Към  30.09.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  301 338 

„Ресурсно подпомагане” със Заповед А-29/26.09.2022г.  са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

         3.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

            § 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател                             +       126лв.  

            §§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО                                                      +        61лв. 

            §§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ                                         +        24лв. 

            §§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО                                                          +        26лв.  

            §§ 05-80  Осиг. вн. за ДЗПО                                                   +         15лв. 

           Общо увеличение:  126 лв.     
         3.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва:   

           § 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала                              -         126лв.  

           §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО                                          -          126лв.   

  Общо намаление:  126 лв. 
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Ресурсно подпомагане  

 

 Делегирани от държавата дейности                            

   §§         301 338                    

01-00 119639 121239 118590 97,82% Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр. 

01-01 119639 121239 118590 97,82% - запл.на перс.зает по труд.правотн. 

02-00 5074 4836 4728 97,77% Др.възнагр.и плащания за персон. 

02-05 5074 4836 4728 97,77% - изплат.суми от СБКО за облекло 

02-08     - обезщетения с х-р на възнагражд. 

05-00 27900 28567 27832 97,43% Задължит.осигур.вноски от работ. 

05-51 13663 13990 13662 97,65% - осиг.вноски от работод. за ДОО 

05-52 5144 5266 5065 96,18% - осиг.вноски от работод. за УПФ 

05-60 5743 5881 5755 97,86% - здравно-осиг.вноски от работод. 

05-80 3350 3430 3350 97,67% - вн.за доп.задълж.осигур. от работ. 

10-00 14477 15580 15447 99,15% Издръжка 

10-14     - Уч.и научно.разх.и книги за библ. 

10-15 1240 1240 1168 94,19% - Материали 

10-16 10237 11340 11321 99,83% - Вода, горива и ел.енергия 

10-20 2600 2600 2584 99,38% - Разходи за външни услуги 

10-51 200 200 174 87,00% - Командировки в страната 

10-62 200 200 200 100% - Разходи за застраховки 

19-00 600 600 600 100%  Платени  данъци и такси 

19-81 600 600 600 100% -Платени общински данъци и такси 

  167 690 170822 167197 97,88%             В  с  и  ч  к  о : 

 

В  отчетените разходи за работни заплати  са включени разходи за ОМРЗ  за 

съответната  длъжност, съгласно разчетно платежни ведомости за работни заплати за 

периода, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален 

опит, ПКС за притежаващите съответната степен, допълнителни трудови възнаграждения с 

временен характер-лекторски часове, платен отпуск, работа в електронна среда, лекторски 

по национална програма „Мярка без свободен час”, занимания по интереси, ДТВ-24 май и 

15 септември и Коледа, платен отпуск, болнични от работодател, еднократно ДМС в края 

на годината, диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда и др. – 118 590лв. 

В  отчетените разходи за други възнаграждения и плащания  са включени 

разходи за СБКО и представително облекло на педагогическият  персонал  – 4 728лв. 

В отчетените разходите за осигурителни плащания  са включени разходи за  

ДОО, УчПФ, ЗОВ, ДЗПО – 27 832лв., съгласно рекапитулации за РЗ  за периода. 

В отчетените разходите за издръжка са включени разходи: за материали; вода, 

горива и енергия и разходи за външни услуги, командировки в страната и застраховка на 

сграда и имущество в размер на 15 447лв. 

 Платена е такса битови отпадъци - 600лв.. 

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по §61-09 

са в размер  на 170 822лв., в т. ч. преходен остатък от 2021г. в размер на 1 217лв. 

Възстановените средства като преходен остатък от  2022г. на Община Търговище е в 

размер на 3 625лв. 

 

 

Дейност 301 388 „Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина“ 

 



Парагр

афи 

Начале

н план 

План след 

променит

е 

Отчет/л

в 

31.12.22г

. 

% 

изпълне

ние на 

бюджета ЕРАЗЪМ + 
Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от 

чужбина  

 

 Делегирани от държавата дейности                            

   §§         301 388                    

02-00 4260 4744 4744 100% Др.възнагр.и плащания за персон. 

02-02 4260 4744 4744 100% - за персонал по извънтр. правоотн. 

05-00 306 167 167 100% Задължит.осигур.вноски от работ. 

05-51 159 87 87 100% - осиг.вноски от работод. за ДОО 

05-60 93 51 51 100% - здравно-осиг.вноски от работод. 

05-80 54 29 29 100% - вн.за доп.задълж.осигур. от работ. 

10-00 42121 44123 27325 61,93% Издръжка 

10-11   2277  - Храна 

10-15   1791  - Материали 

10-20   3526  - Разходи за външни услуги 

10-51   592  - Командировки в страната 

10-52   18898  - Командировки в чужбина 

10-62   241  - Разходи за застраховки 

  46687 49034 32236 65,74%             В  с  и  ч  к  о : 

В  отчетените разходи за други възнаграждения и плащания  са включени 

възнаграждения на екипа работещ по проекта – 4 744лв. 

В отчетените разходите за осигурителни плащания  са включени разходи за  

ДОО, ЗОВ, ДЗПО - 167лв., съгласно рекапитулации за РЗ  за периода. 

В отчетените разходите за издръжка са включени: разходи за храна; разходи за 

материали, външни услуги, командировки в страната; командировки в чужбина и 

застраховки на обща стойност 27 325лв. 

Отчетена е валутна разлика в размер на 48лв.  

Получени са средства в размер на 1200евро или 2347лв. 

Остатък по валутната сметка в банката е в размер на 8564,22евро / 16 750,16лв./ 

 

 

Дейност  301 389 „Други дейности в образованието”   

 

парагр

афи 

Начале

н план 

План 

промен

и 

Отчет 

31.12.22г

. 

% 

изпълнен

ие на 

бюджета   

Други дейности в образованието  
    Делегирани от държавата дейности                            

   §§         3 01 389                             

10-00  4041 4041 100%                Издръжка 

10-15     - Материали 

10-20  4041 4041 100% - Разходи за външни услуги 

10-51     - Командировки в страната 

10-62     - Разходи за застраховки 

  4041 4041 100%  



Постъпили са средства по ФО-107/16.12.2022г. на Министерство на финансите за 

превоз на ученици. Средствата са изразходвани за превоз на деца от с. Братово. Няма 

преходен остатък. 

 

 

Дейност 7 21 713 „Спорт за всички“ 

Компенсирани промени по бюджета 

 
 1. Към  31.12.2022г. по плана на Делегирана от държавата Дейност  7 21 713 

„Спорт за всички” със Заповед А-304/22.12.2022г. са направени вътрешно 

компенсирани промени по бюджета, както следва:  

           1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва: 

              § 52-00 Придобиване на ДМА                                            +       2444лв.  

              §§ 52-05 Придобиване на стоп. инвентар                            +       2444лв. 

              Общо увеличение:  2444 лв. 
           1.2. Намаляване бюджета по  § и §§ както следва:   

              § 10-00 Издръжка                                                                -         2444лв.  

              §§ 10-15 Материали                                                              -         2444лв.   

    Общо намаление:  2444 лв. 

        

парагр
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бюджета   

Спорт за всички  
    Делегирани от държавата дейности                            

   §§         7  21  713                             

10-00 1964 5423 3650 67,31%                Издръжка 

10-15 473 3932 3258 82,86% - Материали 

10-20 400 400 284 71,00% - Разходи за външни услуги 

10-51 781 781  0% - Командировки в страната 

10-62 310 310 108 34,84% - Разходи за застраховки 

52-00  2444 2444 100% Придобиване на ДМА 

52-05  2444 2444 100% Придобиване на стоп. инвент. 

 1964 7867 6094 77,46%  

 

Отчетените разходите за периода включват: спортни пособия, разходи за външни 

услуги и застраховки на ученици за състезания в размер на 3650лв.. Закупен е фитнес уред 

на стойност 2444лв.  

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по §61-09 

са в размер на 7 867лв., от които преходен остатък от 2021г. е в размер на 1964 лв. 

Възстановените средства като преходен остатък от  2022г. на Община Търговище е в 

размер на 1 773лв. 

  

За квалификация на персонала през 2022г. са изразходвани средства в размер 

на 19 861лв. 

 

 



 Информация за изпълнението по проект  

BBGG0055ММ22OOРР000011--22..001122--00000011  

““ООббррааззооввааннииее  ззаа  ууттрреешшнниияя  ддеенн””  

ООПП  ннаа  ННООИИРР  

01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. 
 

• ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК –  123 ЛЕВА 

• ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР – 2462 ЛЕВА 

• РАЗХОДИ –    0 ЛЕВА 

• ОСТАТЪК – 2585 ЛЕВА 

 

Разпределение на преходния остатък от 2022г. 
 

Делегирана дейност Остатък 

от целеви 

средства 

 

Остатък 

от ЕРС 

Общ 

преходен 

остатък 

 

Дейност 318 Подготвителна група в училище 

 

731 661 1392 

Дейност 322 Неспециализирани училища, без 

професионалните гимназии 

 

21907 86836 108743 

Дейност 338 Ресурсно подпомагане 

 

 3625 3625 

Дейност 713 Спорт за всички 1773  1773 

Проект BBGG0055ММ22OOРР000011--22..001122--00000011  

““ООббррааззооввааннииее  ззаа  ууттрреешшнниияя  ддеенн””ООПП  ннаа  ННООИИРР  

 

 

2585 

  

2585 

 

ОБЩО 

 

26 996 

 

91122 

 

118 118 

 

 

 

Разпределение на преходния остатък от целеви 

средства за 2022г. 
 

 

 

Дейност Вид на целевите средства сума 

Дейност 318 

Подготвителна 

група в училище 

 

Подпомагане на храненето на децата от 

подготвителните групи в детските градини, децата 

от подготвителните класове в училище и 

учениците от І-ІV клас 

 

731 

Дейност 322 

Неспециализирани 

училища, без 

Подпомагане на храненето на децата от 

подготвителните групи в детските градини, децата 

от подготвителните класове в училище и 

6583 



професионалните 

гимназии 

 

учениците от І-ІV клас 

 

НП „Ученически олимпиади и състезания“ 3000 

НП „Профилактика и рехабилитация на 

педагогическия персонал“ 

500 

НП „Иновации в действие“ 3643 

Занимания по интереси 6517 

Възстановяване на транспортните разходи на 

педагогическите специалисти 

1664 

Дейност 713 

Спорт за всички 

 1773 

Проект 

„Образование за 

утрешния ден“ 

 2585 

 ОБЩО 26 996 

 

 

Размерът на поетите ангажименти за 2022г. е 334 451лв. Към 31.12.2022г. са 

изпълнени ангажименти за 316 470лв. Остатъкът за 2023г. е в размер на 17 981лв. 

 

 

Изводи 
 

Към 31.12.2022г. бюджетната организация -  І СУ „Свети Седмочисленици” 

град Търговище е изпълнила всичките си задължения и  не са на лице просрочени и 

не разплатени задължения. 

Направените разходи по делегирания бюджет са съобразени с изискванията на 

ЗДБ на РБ за 2022г., Наредба № 4 от 2017г., изм. ДВ. бр.35 от 10 май 2022г. за 

нормиране и заплащане на труда в сила от 01.04.2022г., Правилата за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и 

обслужващи звена през 2022г., утвърдени със Заповед № РД09-3101 от 18.05.2022 г. на 

министъра на образованието и науката,  Действащото КТД за системата на Народната 

просвета, Закона за счетоводство, Националните счетоводни стандарти, ДДС 

20/14.12.2004 г., Системата за финансово управление и контрол, Вътрешните правила 

за организация на работната заплата и други подзаконови нормативни актове.  

 

 

 

 


