
ИНФОРМАЦИЯ

680882
собствен приход 2520

3 % дънък върху собствения приход -76
Източници на бюджета:
средства по формула 661667

стипендии 16771

Първоначално утвърден бюджет : 678438

преходен остатък 102781

ОБЩО БЮДЖЕТ С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК-БЕЗ 
СОБСТВЕНИЯ ПРИХОД: 781219

От увеличение на бройката деца по стандарта
със собствения приход

9074

-средства за учебници и учебни помагала
средства за целодневна организация
-средства за изпълнение на НП"Система за 
националностандартизирано външно оценяване"
-средства от НП ,Оптимизация на училищната 
мрежа",мярка"Обезщетения на персонала"

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за 
всеки ученик"
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати
 - средства за пътуване на учители и ученици
-средства за НП „ИКТ в училище"

НП" Осигуряване на съвременна образователна среда"
Стипендия по наредбата за даровити деца 675

дофинансиране-за провеждане на национално състе-
зание 8399

% на планираните и получени бюджетни средства : 37%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели §§ План за 
2020r.

Отчет към   
30.06.2020 г. 

% на 
изпълне
ние

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 462270 189249 0.42

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 445430 189249 0.42

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите 01-03
- ДМС и др.възнаграждения 01-09 16840 0

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 18072 2780 0.15

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01
- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с 
характер на възнаграждение

02-05 18072 2780 0.15

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08
- други плащания и възнаграждения 02-09
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 106580 43125 0.4

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 56509 22802 0.4

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 16266 6561 0.4

от     П Г ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА БАНСКО                                                                               

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към 30.06.2020 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.06.2020 г.



- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 22624 9312 0.41

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 11181 4450 0.4

ИЗДРЪЖКА 10-00 188369 49883 0.26

- храна 10-11
- медикаменти 10-12 200 0
- постелен инвентар и облекло 10-13 2100 0

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 2000 541 0.27

- материали 10-15 10781 3964 0.37

- вода, горива и енергия 10-16 105089 33828 0.32

- разходи за външни услуги 10-20 46399 7789 0.2

- текущ ремонт 10-30 17000 2028 0.12

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 10-40 1500 1242 0.83

- командировки в страната 10-51 2500 491 0.2

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52
- разходи за застраховки 10-62 800 0

- такса ангажимент по заеми 10-63
- други финасови услуги 10-69
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения 10-92
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00
Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

Всичко: 775291 285037 37

0

Стипендии 16771 10629 0.63

БЮДЖЕТ СЪС СОБСТВЕН ПРИХОД: 792737 295666 0.37

Главен счетоводител: 

Директор:

Забележка: В плана  е разпределен  преходния остатък!
Той ще се отрази по § 10-Издръжка

в т. ч. съгл.Наредбата за даровити деца                                         675           675


