
ИНФОРМАЦИЯ

599320

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2020г. 47393
средства по формула 

Първоначално утвърден бюджет : 551927

-средства за учебници и учебни помагала

средства по НП за изплащане обезщ.на персонала

 НП"ИКТ в училище"за електронен дневник

-средства за работа с ученици от уязвими групи 

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

-средства за закупуване но преносими компютри

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

 - средства по осигуряване на противоепидемични мерки 

за Ковид-19

дофинансиране

Получени средства по ОП"Наука и образование за 1555

интелигентен растеж"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ 

ДЕН"

Получени средства по ОП"Наука и образование за 

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 

2021r.

Отчет към 

31.03.2021 

г. 

% на 

изпълне

ние

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 412556 101555 24,62

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 381600 101555 26,61

-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 31.03.2021 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.03.2021г.



- ДМС и др.възнаграждения 01-09 30956 0 0,00

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 13300 11700 87,97

- 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 11700 11700 100,00

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

- други плащания и възнаграждения 02-09 1600 0 0,00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 105903 23088 21,80

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 58668 11516 19,63

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 15835 3908 24,68

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 19880 4840 24,35

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 11520 2824 24,51

ИЗДРЪЖКА 10-00 60752 6221 10,24

- храна 10-11 5546 1340 24,16

- 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 10-14 255 0 0,00

- материали 10-15 15003 2118 14,12

- вода, горива и енергия 10-16 12000 1039 8,66

- разходи за външни услуги 10-20 10000 1638 16,38

- текущ ремонт 10-30 4172 0 0,00

- командировки в страната 10-51 1000 86 8,60

- 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 11448 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 40-00 957 138 14,42

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

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 3000 0 0,00

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

Всичко: 599320 145554 24,29%

2.Разходите по проект"Образование за утрешния ден" са:0.00лв.

3.Разходите по проект"Подкрепа за успех"са:1363.00лв.

                                                               Гл. счетоводител:

/ М.Джугданова /

                                                                              Директор:

/ Ю.Бялк  /

4. Към 31.03.2021год. училището няма неразплатени разходи.


