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ИНФОРМАЦИЯ 

                                               

 

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ  31.12.2016 г. 

  

Във връзка с чл. 53 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ДБ на 

Република България за 2016 г. Ви представяме информация за изпълнението на 

бюджета към 31.12.2016 г. на ОУ „Христо Смирненски” с.Ореховица.  

 

  Към 31.12.2016 г. изпълнението на бюджета е следното:  

  В приходната част: 

  по § 24-06 Приходи от наем на земя – 6206 лв. 

  по § 45-01 Текущи помощи и дарения от страната – 110 лв. 

по § 37-02 Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните 

 предприятия е – 347 лв. 

 

За периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г. са извършени промени по бюджета на 

дейност 322  „Общообразователни училища” както следва:                                                                        

 1. Заповед   № РД-08-606/20.10.2016 г.  по Национална програма „ Осигуряване на 

съвременна образователна среда” на Кмета на  община Долна Митрополия – 547 лв. 

2. Заповед  № РД-08-610/21.10.2016 г.. от резерв за нерегулярни разходи  с 

3790 лв.           

 3. Заповед  № РД-08-607/20.10.2016 г. по Национална програма 

„Оптимизация на училищната мрежа” – 8855 лв 

4. Заповед  № РД-08-661/02.11.2016 г. остатък от неразпределени средства 

съгласно информационната система” Админ М” – 315 лв. 

5. Заповед  № РД-08-751/12.12.2016 г. „Информационни и комуникационни 

тенологии” – 120 лв. 

6. Заповед  № РД-08-736/09.12.2016 г. ДТВ за постигнати резултати от труда на 

директорите- 952 лв 

За периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г. са извършени промени по бюджета на 

дейност 389 „Други дейности по образованието”  със Заповед № РД-08-766/22.12.2016 г. 

 с 6154 лв.    

    

 За периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016  г. са извършени промени по бюджета на 

дейност  322  „Общообразователни училища” със Заповед № РД-15-222/19.12.2016 г. , на 

директора на ОУ „Христо Смирненски” с.Ореховица 

            План          Промяна        План                   Изпълнение 

                    31.09.2016г.            31.12.2016 г.       31.12.2016 г. 

 

§01-00  160407         +10803    171210        171074                            

              01-01  160407         +10803       171210        171074 
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§02-00   14300                 +6785         21085          20996   

  02-05     8640          - 2070        6570            6570 

  02-08     5660            +8855       14515          14426 

                                                         

§05-00   36283          - 1872     34411          34329                         

  05-51   19710                     - 1925     17785          17738                                   

  05-52     5250          +    56       5306            5306                                                                             

  05-60     8100          +    92       8192            8170                             

  05-80     3223                     -    95       3128            3115                              

 

§10-00  31592          +20517       52109         25983                           

              10-11    3384          +    175       3559           3555                               

10-12      250   -         250  250    

10-13        -          +  1500       1500           1500 

10-14    1909              -       1909           1909                                                                                                                                                                    

   10-15    4137          +14898     19035                      4034                                                                                                           

   10-16  10035          +  1318     11353          11242                             

   10-20    8189          +  2734     10923          10819 

  10-30              2477             -       2477            2477 

   10-51      500          -       88         412              412                                                                                                                                                                                                                                                                          

   10-62      711          -       20         691                         691 

 

 §19-81      664              -         664              664 

 

                                                                                

      Общо:         243246           +36233   279479       263952 

 

  Към 31.12.2016 г. изпълнението на бюджета в разходната част е следното: 

Утвърден годишен план към 31.12.2016 г- 279479 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – 263924 лв. 

По дейности както следва:   

За дейност 322 „Общообразователни училища – държавна дейност 

            Утвърден годишен план към 31.12.2016 г- 264011 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – 248638 лв. 

За дейност 322 „Общообразователни училища – дофинансиране 

            Утвърден годишен план към 31.12.2016 г - 2477 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – 2477 лв. 

 За дейност 389 „Други дейности по образованието” 

Утвърден годишен план към 31.12.2016 г - 14162 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г – 13980 лв 

За дейност 437 „Здавен кабинет в детски градини и училища”” 

Утвърден годишен план към 31.12.2016 г - 500 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г – 500 лв 

За дейност 713 „Спорт за всички” 

Утвърден годишен план към 31.12.2016 г - 306 лв. 

 Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – 306 лв 

 

Към 31.12.2016 г. ОУ „Христо Смирненски” с.Ореховица  няма наличие на 

просрочени задължения и вземания.                     
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