
ИНФОРМАЦИЯ

671920

                                                                                                                        в т.ч. СФ=620614 + 318/СОП/+ 10125 /МТБ/ + 5670 /ИКД/ = 636727 + 33663/стипендии/ = 670390

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2013 г. 40270

средства по формула 620614

Първоначално утвърден бюджет : 660884

9280

-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 

Без свободен час

3560

- средства по ПМС 

129/2000г."Спорт за всички"

1212

-средства за осигуряване на 

дейности по НП „С грижа за 

всеки ученик"

-средства за допълнит. възнагр. 

за постигнати резултати

1476

 - средства за пътуване на 

учители и ученици

2784

-средства за НП „ИКТ в училище" 248

дофинансиране 1756

собствени приходи 1756

Получено обезщетение по застрахователна полица

ОП "Развитие на човешките 

ресурси"-  проект УСПЕХ

ОП "Развитие на човешките 

ресурси"- 

от  ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров"-  гр.Петрич 

Допълнително финансиране чрез 

ПРБК:

Към  31.12.2014 год. училището има 

утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  

31.12.2014 г.



% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели §§ План за 

2014r.

Отчет към      

31.12.2014 

г. 

% на 

изпълнени

е

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и 

служ.правоотношения

01-00 462360 455354 98,48

-запл.на персонала по труд. 

правоотношения

01-01 431290 422819 98,04

запл. приравнени към трудови 01-03 0 0

- ДМС и др.възнаграждения 01-09 31070 32535 104,72

Други възнагражд. и плащания 

за персонала

02-00 0 16869

- за нещатен персонал по трудови 

правоотношения

02-01

- за персонал извънтрудови 

правоотношения

02-02 61

- изплатени суми от СБКО,за 

облекло и др.на персонала, с 

характер на възнаграждение

02-05 13600

- обезщетения на перс. с характер 

на възнаграждения

02-08 47

 други плащания и възнаграждения 02-09 3161

Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели

05-00 98837 98835 100,00

- осигурителни вноски от 

работодатели за ДОО

05-51 53690 50540 94,13

- осигурителни вноски от 

работодатели за УПФ

05-52 14939 17025 113,96

- здравно-осигурителни вноски от 

работодатели

05-60 22268 22554 101,28

- вноски за допълн. зад.осигуряване 

от работодатели /ДЗПО/

05-80 7940 8716 109,77

Общо заплати +осигуровки 561197 554189 98,75

ИЗДРЪЖКА 10-00 122028 87481 71,69

т.ч. за квалификация на персонала 

3657 лв.

3657

- храна 10-11

- медикаменти 10-12 300 436 145,33

- постелен инвентар и облекло 10-13 18700 2500 13,37

- учебни и научно-изследов. 

разходи и книги за библиотеката

10-14 9849 6913 70,19

- материали 10-15 8000 7163 89,54



- вода, горива и енергия 10-16 27000 21727 80,47

- разходи за външни услуги 10-20 39219 29845 76,10

- текущ ремонт 10-30

- платени данъци, мита и такси /без 

осиг.вн. за ДОО,НЗОК/

10-40

- командировки в страната 10-51 6100 6000 98,36

- краткосрочни командировки в 

чужбина

10-52

- разходи за застраховки 10-62 360 626 173,89

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по 

§02-05/

10-91 12500 12271 98,17

- глоби, неустойки, наказ.лихви и 

съдебни обезщетения

10-92 0

- др. некласифицирани в др. 

параграфи и подпараграфи

10-98 0

Всичко общо 683225 641670 93,92

Стипендии 40-00 37970 36446 95,99

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 51-00

0

10188

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 52-00

0

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 53-00

Всичко: 721195 705173 97,78

Главен счетоводител: 

/Мария Златева/

Директор:

/ инж.Светла Данаилова/

2. Към  31.12.2014 год. училището няма   

неразплатени разходи.

Справка за изразходваните целеви средства



Показатели Остатък 

от 2013 

год.

План за 

2014r.

ОБЩО Отчет към 

31.12.2014 

г.

Остатък 

за 2015 

год.

1 2 3 4 5*

Извънкласни дейности 1849 5670 7519 5943,00 1576,00

Квалификация на персонала 0 3657 3657 2354,00 1303,00

МТБ 2953 10125 13078 11219,00 1859,00

Структура на преходния остатък - 40270 лв.

 извънкласни дейности - 1849 лв.

квалилификация на персонала -0 лв.

МТБ - 2953 лв.

Издръжка - 31161 лв.

Работна заплата  -  0 лв.

Стипендии - 4307 лв.

Разпределени по параграфи както следва:

§ 01-00 - заплати на персонала -  0  лв.

§ 05-00 - задължителни осигуровки за работодател - 0 лв.

§ 10-00 издръжка - 35963 лв.

§ 40-00 стипендии - 4307 лв.


