
2 329 366

Източници на бюджета:

 - преходен остатък от 2020 г. 104 304

 - средства по формула 2 092 831

 - стипендии 54 985

Първоначално утвърден бюджет : 2 252 120

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средства за изпълнение на НП "Без свободен 

час"

-средства за учебници и учебни помагала 4 458

средства за стипендии постигнати резултати 

от ДЗИ

25 000

-средства за изпълнение на НП "Осигуряване 

на съвременна образователна среда"

-средства от НП "Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала"

3 731

-средства по ПМС№ 46/2020 г. „Спорт за 

всички"

3 485

-средства за осигуряване на дейности по НП 

„Ученически състезания и олимпиади"

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати 

резултати

 - средства за електронен дневник

-средства за НП „ИКТ в училище"

-средства за модул "Културните институции 

като образовователна среда"

2 500

.-средства за НП "Иновации в действие"

 Общо допълнително финансиране чрез 

ПРБК:

39 174

Към  30.09.2021 год. училището има утвърден бюджет 

в  лева.

от ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"    -  гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 

30.09.2021 г.



Дофинансиране:

 - Състезание "Математика за всеки"  от МОН 456

 - Собствени приходи 1 500

 - Дарение стипендии за ученик 1 500

 - Национална олимпиада по химия от МОН 9 150

 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Образование за утрешния 

ден"

4 309

 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Приобщаващо образование"

5 100

 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Равен достъп"

3 074.50

 - ПУДОOС 2 447.50

 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Квалификация на 

педагогическите специалисти"

10 535.00

Общо дофинансиране 38 072

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

Показатели §§ План за 

2021 r.

Отчет 

към 

30.09.20

21 г. 

% на 

изпъ

лнени

е

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения01-00 1501506 1037331

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1410546 1009277 72

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите01-03

- ДМС и др.възнаграждения 01-09 90960 28054 31

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 99226 78238

- за нещатен персонал по трудови правоотношения02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 8718 7960 91

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

персонала, с характер на възнаграждение

02-05 77777 59793 76

- обезщетения на перс. с характер на 

възнаграждения

02-08 4731 4936 104

- други плащания и възнаграждения 02-09 8000 5549 69



Задължителни осигурителни вноски от работодатели05-00 351642 238059

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 179632 121313 68

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 56073 37801 67

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 74829 51244 69

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/05-80 41108 27701 67

ИЗДРЪЖКА 10-00 235402 186936

- храна 10-11

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13 4800 4531 94

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката10-14 4958 4268 86

- материали 10-15 44505 30864 69

- вода, горива и енергия 10-16 37000 21116 57

- разходи за външни услуги 10-20 88743 73911 83

- текущ ремонт 10-30 27000 26875 100

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/19-01 8500 8464 100

- командировки в страната 10-51 3320 1843 56

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 1500 90 6

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения10-92

- др. некласифицирани в др. параграфи и 

подпараграфи

10-98 15076 14974 99

Стипендии 40-00 102991 49474 48

Основен ремонт на ДМА 51-00

Придобиване на ДМА 52-00 12600 12600 100

Проект "Образование за утрешния ден" 7290 6869 94

Проект "Равен достъп" 3075

Проект "Квалификация на 

педагогическите специалисти"

10535 15050 143

Проект "Приобщаващо образование"
5100

Всичко: 2329366 1624557

Главен счетоводител: 

ЕЛКА БОЖИКОВА,

ДИРЕКТОР НА ПМГ-Гоце Делчев                                      

2. Към 30.09.2021 год. училището няма  неразплатени разходи 


