
2 435 901

Към 10.03.2021 год. училището има утвърден бюджет в  лева. 2 391 868

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2020 г. 341 576

средства по формула 2 044 561

резерв по формулата 1 231

собствени приходи 4 500

Първоначално утвърден бюджет: 2 391 868

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

2 124

Средства за безплатни учебници I - VII клас 35 159

ОП "Подкрепа за оприобщаващо образование"

ОП "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" 1 650

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

Показатели §§ План за 

2021 г.

Отчет 

към             

30.06.202

% на 

изпълнен

ие

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения01-00 1319386 606039 45,93

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1319386 606039 45,93

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 78813 82257 104,37

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 0,00

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 19100 9240 48,38

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

персонала, с характер на възнаграждение

02-05 46000 11000 23,91

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 3713 56550 1523,03

- други плащания и възнаграждения 02-09 10000 5467 54,67

Задължителни осигурителни вноски от работодатели05-00 311216 139745 44,90

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 159477 70657 44,31

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 49851 22637 45,41

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 64761 30024 46,36

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/05-80 37127 16427 44,25

ИЗДРЪЖКА 10-00 680448 92375 13,58

- храна 10-11 103097 42953 41,66

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13 8882 160 1,80

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката10-14 49999 14971 29,94

ИНФОРМАЦИЯ

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

изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021 г.                                                                          

НП "ОСОС", модул "Културните  институции като образователна  среда"

5 100



- материали 10-15 181249 10018 5,53

- вода, горива и енергия 10-16 78158 5734 7,34

- разходи за външни услуги 10-20 161078 13333 8,28

- текущ ремонт 10-30 34414 0,00

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

- командировки в страната 10-51 27779 1933 6,96

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 952 43 4,52

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 34840 3230 9,27

- 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 7404 6481 87,53

   - платени общински данъци 19-81 7404 6481 87,53

Основен ремонт на дълготрайни материални активи51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 38634 52434 135,72

Придобиване на компютри и хардуер 52-01 36634 29394 80,24

Придобиване на сгради 52-02 23040

Придобиване на стопански инвентар 52-05 2000 0 0,00

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

Всичко: 2435901 979331 40,20

Общо:

2. Към 30.06.2021 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

           / Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/Величка Писина-Златкова/

Забележка: От бюджета на училището по § 02-08 са изплатени 8 /осем/ и 11 /единадесет/  

брутни работни заплати и обезщетение за неизползван отпуск при пенсиониране на 

служители. Очакваме средствата да бъдат възстановени по НП "Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала".


