
2 078 133

Първоначално утвърден бюджет : 2 005 570

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2019 г. 145 169

средства по формула 1 849 703

резерв по формулата 1 123

собствени приходи 4 500

средства от програма "Еразъм+" 5 075

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Средства за безплатни учебници І - VІІ клас 47 085

Средства по ПМС 129/2000 г. "Спорт за всички" 1 809

ОП "Образование за утрешния ден" 8 489

НП "Заедно за всяко дете" модул "Добри 

практики за взаимодействие с родителите на 

институциите от предучилищното и 

училищното образование"

600

НП "ОСОС" модул "Подкрепа  на 

целодневното обучение на учениците"

9 428

Бюро по труда 5 152

% на планираните и получени бюджетни средства :
Показатели §§ План за 2020 

г.

Отчет към             

30.09.2020 

г. 

% на 

изпълнен

ие
1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 1176684 812378 69,04

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1176684 812378 69,04

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 88418 137357 155,35

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

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 12581 5838 46,40

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

персонала, с характер на възнаграждение

02-05 56500 52800 93,45

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 5000 69697 1393,94

- други плащания и възнаграждения 02-09 10000 4685 46,85

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 271996 187631 68,98

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 139051 96536 69,42

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 43509 29695 68,25

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 59132 40725 68,87

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 30304 20675 68,23

ИЗДРЪЖКА 10-00 489713 122703 25,06

- храна 10-11 85055 15561 18,30

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13 11818 6117 51,76

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 54147 39906 73,70

- материали 10-15 115783 22720 19,62

ИНФОРМАЦИЯ

от    ПЪРВО ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ "  гр. Гоце Делчев  за изпълнението на 

делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.                                                                           



- вода, горива и енергия 10-16 58352 17010 29,15

- разходи за външни услуги 10-20 117820 16679 14,16

- текущ ремонт 10-30 23414 0 0,00

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

- командировки в страната 10-51 15767 905 5,74

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 1157 5 0,43

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 6400 3800 59,38

- 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 6596 94,23

   - платени общински данъци 19-81 7000 0,00

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 33737 4849 14,37

Придобиване на компютри и хардуер 52-01 23737 1549 6,53

Придобиване на стопански инвентар 10000 3300 33,00

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

2067548 1271514 61,50

ОП "Образование за утрешния ден" 63-01 10585 10585 100,00

                                                          Общо: 2078133 1282099 61,69

1.Към 30.09.2020 год. училището няма неразплатени разходи.

Съставил: Директор:

              / Снежана Кесерова / / Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/ Величка Писина - Златкова /

Забележка: От § 02-08 са изплатени 10 (десет) брутни работни заплати и обезщетение за 

неизползван отпуск от бюджета на учебното заведение на служители на стойност 65 

259.66 лв., които придобиват право на  пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Очакваме средствата да  бъдат възстановени по НП "Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала".


