
Публичен отчет на    

  Бюджет 2014 

11 март 2015г. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - БУРГАС 



Показатели и средства по целеви програми, 

формиращи бюджета за 2014г.: 

 
Държавна отговорност. 

Получени трансфери. 

Допълнително набрани средства. 

Разпределение на изразходваните средства. 

Други. 

 



Държавна отговорност 

Единен разходен стандарт за  

    издръжка на един ученик:                  1290лв 

Брой ученици:           827 

ЕРС за издръжка в ПГ:       948лв 

Брой деца в ПГ:          28 

Обща численост на персонала:  66,75 

Издръжка на здравен кабинет:   1603лв 

 

 



Държавна отговорност 

(продълж.) 

Целеви средства за безплатни  

    учебници              74 972лв 

Целеви средства по програма                        
 „Спорт за всички“                                 2 540лв 

Целодневно обучение        117 000лв 

Национална програма „ИКТ           в 
училище“             192лв    
     

    

 



Държавна отговорност 

(продълж.) 

Материално-техническа база   20 006лв 

 

 

Приходи от чуждестранни  

    ученици             22 000лв 



Получени трансфери 

По механизма за почасово        

 отдаване под наем       4 069лв 

 

Вътрешни трансфери от  

   първостепенния разпоредител – 

   Община Бургас        1 352 156лв  

      



Набрани допълнително средства –  

 реализирани проекти  

 

  Проект „Успех“       19 023лв 

 

  Проект „КПС“       3 158лв 

 

 

ОБЩО ВСИЧКО        1 367 699лв 



Разпределение на изразходваните средства по 

основните параграфи 

Държавна дейност 

 

§100 Заплати на персонала   812 730лв 

§200 Други възнаграждения   61 622лв 

§500 Задължителни осигурит. 

 вноски            179 414лв 



Разпределение на изразходваните средства по 

основните параграфи (продълж.) 

 §1000 Издръжка, включваща :   256 528лв 

    поддържане и обогатяване  

   на МТБ, в това число       129 358лв   
  - вода, горива, енергия    41 029лв 

  - хигиенни, канцеларски и 

  други материали       27 364лв 

     -външни услуги по МТБ     60 965лв 

 §5200 Придобиване на ДМА    49 030лв 



Други 

Върнат преходен остатък от       
 държавна дейност 322 „ООУ“   32 514лв 

Дарени материални активи, в   18 506лв 

 това число: 

 -родители            1 155лв 

 -Фонд „Земеделие“       17 351лв 

 

Няма просрочени вземания и задължения към 
31.12.2014г.           



Изпълнението на бюджетната сметка на ОУ 

„Васил Априлов“ следваше изпълнението на 

държавния и общински бюджети. Чрез нея ние 

осигурихме нормален учебен процес, 

повишаване качеството на образователната 

услуга, която предлагаме, просперитет и 

издигане имиджа на ОУ „Васил Априлов“ – 

Бургас. 



Благодаря 

 за 

 вниманието! 


