
ИНФОРМАЦИЯ

569213

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2019г. 21204
средства по формула 

Първоначално утвърден бюджет : 525630

-средства за учебници и учебни помагала 10435

средства по НП за изплащане обезщ.на персонала

-средства за изпълнение на НП"ИКТ в училище"

-средства за работа с ученици от уязвими групи 11944

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

-средства за ученич.шкафчета

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

 - средства по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"

в училище"

дофинансиране

Получени средства по ОП"Наука и образование за 1037

интелигентен растеж"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ 

ДЕН"

Получени средства по ОП"Наука и образование за 3962

интелигентен растеж"-ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

% на планираните и получени бюджетни средства :

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 355978 174634 49,06

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 330000 166904 50,58

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите 01-03 0 0 0,00

от   Обединено училище"Св.Паисий Хилендарски"- с. Корница

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към 30.06.2020 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.06.2020г.



- ДМС и др.възнаграждения 01-09 25978 7730 29,76

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 10850 13259 122,20

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

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 0 0 0,00

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

характер на възнаграждение

02-05 9350 12846 137,39

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 0 0 0,00

- други плащания и възнаграждения 02-09 1500 413 27,53

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 90535 40082 44,27

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 50343 19994 39,72

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 13527 6706 49,57

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 17065 8480 49,69

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 9600 4902 51,06

ИЗДРЪЖКА 10-00 104480 21764 20,83

- храна 10-11 6580 1359 20,65

- медикаменти 10-12 0 0 0,00

- постелен инвентар и облекло 10-13 1200 0 0,00

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 10682 9977 0,00

- материали 10-15 33000 6982 21,16

- вода, горива и енергия 10-16 20000 1382 6,91

- разходи за външни услуги 10-20 19000 1745 9,18

- текущ ремонт 10-30 4590 76 1,66

- командировки в страната 10-51 1404 243 17,31

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0 0 0,00

- разходи за застраховки 10-62 128 0 0,00

- такса ангажимент по заеми 10-63 0 0 0,00

- други финасови услуги 10-69 0 0 0,00

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 7896 0 0,00

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения 10-92 0 0 0,00

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98 0 0 0,00

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 19-81 2852 2852 100,00

Стипендии 40-00 1218 753 61,82

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 0 0 0,00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 3300 0 0,00

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 0 0 0,00

Всичко: 569213 253344 44,51%

2.Разходите по проект"Образование за утрешния ден" са:334.00лв.

3.Разходите по проект"Подкрепа за успех"са:4109.00лв.

                                                          Гл. счетоводител: / М.Джугданова /

                                                                              Директор: / Ю.Бялк  /

4. Към 30.06.2020год. училището няма неразплатени разходи.


