
ИНФОРМАЦИЯ

2 479 061

Източници на бюджета:

 - преходен остатък от 2021 г. 43 824

 - средства по формула 2 370 733

 - стипендии 56 721

Първоначално утвърден бюджет : 2 471 278

-средства за изпълнение на НП "Без свободен 

час"
-средства за учебници и учебни помагала

средства за стипендии постигнати резултати от ДЗИ

-средства за изпълнение на НП"Осигуряване на 

съвременна образователна среда"

-средства от НП ,Оптимизиране на вътрешната 

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

-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 превенция на Ковид-19

-средства за модул "Културн. институции като 

образователна среда"

- НП "Иновации в действие"

0

Дофинансиране:

 - Дарение стипендия за ученик 900

 - Собствени приходи 1 500

.-ПУДООС 2447,50

 - Национална олимпиада по химия от МОН

 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование"

1 056

от ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"    -  гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към  31.03.2022 год. училището има утвърден бюджет 

в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2022 г.

 Общо допълнително финансиране чрез ПРБК:



 - ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж"-  проект "Образование за утрешния ден"

1 879

 - Спрени семейни помощи за деца от АСП-

МТСП

Общо дофинансиране 7782,50

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

Показатели §§ План за 

2022 r.

Отчет 

към 

31.03.202

2 г. 

% на 

изп

ълн

ение

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения01-00 1690282 319832

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1562480 319832 20

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите01-03

- ДМС и др.възнаграждения 01-09 127802

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 85959 59976

- за нещатен персонал по трудови правоотношения02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 11959 2607 22

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

персонала, с характер на възнаграждение

02-05 57500 49984 87

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения02-08 4500 794 18

- други плащания и възнаграждения 02-09 12000 6591 55

Задължителни осигурителни вноски от работодатели05-00 393513 75727

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 198987 38437 19

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 64808 11971 18

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 83757 16657 20

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/05-80 45961 8662 19

ИЗДРЪЖКА 10-00 222493 42523

- храна 10-11

- медикаменти 10-12 700 680 97

- постелен инвентар и облекло 10-13 6800 0 0

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката10-14 500 217 43

- материали 10-15 44516 8732 20

- вода, горива и енергия 10-16 45863 9589 21

- разходи за външни услуги 10-20 58524 12852 22

- текущ ремонт 10-30 11000 904 8

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/19-00 8750 8484 97

- командировки в страната 10-51 6400 1065 17



- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 1500 0 0

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 37940 0 0

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

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи10-98

Стипендии 40-00 75179 18591 25
Основен ремонт на дълготрайни материални активи51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи52-00 8000 7898 99
Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование"
1756

Проект "Образование за утрешния ден" 1879 1125 60

Всичко: 2479061 525672

                                                   

2. Към 31.03.2022 год. училището няма  неразплатени разходи.


