
Първоначално утвърден бюджет: 2 208 114

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2018 г. 72 842

преходен остатък от 2019 г. 72 327

средства по формула 1 849 703

резерв по формула 1 123

Собствени приходи 7 762

Допълнително финансиране чрез ПРБ:

Допълнително финансиране чрез ПРБ:

Средства за безплатни учебници І - VІІ клас 47 085

 НП "Без свободен час в училище" 5 215

1 809

9 428

ОП "Образование за утрешния ден" 22 566

2 800

4 550

НП "Иновации в действие" 3 710

НП "Заедно в грижата за ученика" 5 557
НП "Заедно за всяко дете" 600

65 260

НП "ИКТ в училище" ел.дневник и интернет 1 620

11 340

Допълнителни средства за постигнати резултати 1 871

Получени средства за дейности срещу Ковид -19 10 088

Спрени семейни помощи за деца от АСП - МТСП 130

Възстановена сума по "Нов шанс за успех" 501

Възстановени по програма Еразъм + 5 075

Бюро по труда 5 152

% на планираните и получени бюджетни средства : 100%

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

Показатели §§ План за 

2020 г.

Отчет към             

31.12.2020 

г. 

% на 

изпълнение

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 1185996 1153871 97,29

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1059895 1027770 96,97

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите 01-03

  за изпълнението на делегирания бюджет на Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град 

Гоце Делчев  към 31.12.2020 г.                                                                          

НП "Оптимизация на училищната мрежа" модул "Оптимизиране на вътрешната 

структура на училища, детски градини и самостоятелните общежития"

 НП "Ученически олимпиади и състезания", модул "Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"

НП "ОСОС" модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по 

пътищата"

ПМС№283/15.10.2020 г.-закупуване на преносими компютри

НП "ОСОС" модул "Подкрепа  на целодневното обучение на учениците"

Средства по ПМС 129/2000 г. "Спорт за всички"

ИНФОРМАЦИЯ



- ДМС и др.възнаграждения 01-09 126101 126101 100,00

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 196329 185618 94,54

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 4337 4337 100,00

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 17761 9320 52,47

- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с 

характер на възнаграждение

02-05 93971 93971 100,00

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 70260 69697 99,20

- други плащания и възнаграждения 02-09 10000 8293 82,93

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 271996 265030 97,44

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 139051 135874 97,72

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 43509 42108 96,78

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 59132 57371 97,02

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 30304 29677 97,93

ИЗДРЪЖКА 10-00 469062 190372 40,59

- храна 10-11 58055 40580 69,90

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13 11818 11206 94,82

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 54546 39507 72,43

- материали 10-15 114113 48457 42,46

- вода, горива и енергия 10-16 58352 18694 32,04

- разходи за външни услуги 10-20 120050 26285 21,90

- текущ ремонт 10-30 23414 0,00

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

- командировки в страната 10-51 18917 1138 6,02

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 1157 705 60,93

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 8640 3800 43,98

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения 10-92

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98

Платени данъци,такси и административни санкции 19-00 7000 0,00

   - платени общински данъци 19-81 7000 6596 94,23

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 55165 51031 92,51

Придобиване на компютри и хардуер 52-01 50165 47731 95,15

Придобиване на стопански инвентар 52-05 5000 3300 66,00

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

Всичко: 2185548 1 852 518 84,76
Забележка: 3%  данък по ЗКПО върху приходи - 225.00 лв. ,възст. сума 

от представително облекло - 230.00 лв., възст. сума от изгубени учебници 

и похабено имущество -432.00 лв. и неверифицирани разходи - 180.00 лв.

-1067

ОП "Образование за утрешния ден" 63-01 22566 12953 57,40

2207047 1865471 84,52

Към 31.12.2020 год. училището няма неразплатени разходи.

Преходен остатък за  2021 година:

Целеви средства:

НП "Ученически олимпиади и състезания" 4 550,00 лв.

ПМС № 129 / 2000 г. "Спорт за всички" 571,00 лв.

НП "Иновации в действие" 5 029,00 лв.

1 680,00 лв.

ОП "Образование за утрешния ден" 9 613,00 лв.

Безплатни учебници  - І - VІІ клас 15 039,00 лв.

НП "Заедно в грижата за ученика"



Безплатни закуски  - І - ІV клас 6 141,00 лв.

11 334,00 лв.

Нецелеви  средства 287 619,00 лв.

Общо: 341 576,00 лв.

Съставил: Гл.счетоводител:

              / Снежана Кесерова /             / Величка Писина - Златкова /

Директор:

                  / Людмила Дерменджиева /

Поевтиняване на обедното хранене на ученици І-VІ клас на целодневна 

организация на учебния ден


