
ИНФОРМАЦИЯ

317571

Източници на бюджета: 304782

1.    Преходен остатък от 2017г. 73716

      в това число преходен остатък от 2016 г.     бюджетни средства 66566

                         преходен остатък от 2016 г.  извънбюджетни средства 3575

2.   Субсидия  по формула за 2018 г.за дейност 1326"Образование" 230178

3.  Финансиране по д.1713"Спорт"  2018г. 0

4.Финансиране за транспорт на ученици по д.389"Др.дейности" 888

5.  Допълнителни корекции съгл писма на МФ за корекция на субсидията 0

Първоначално утвърден бюджет ПРБК: 303894

888

 транспорт на ученици по д.1389Др.дейности

Дофинансиране 12789

  -собствени приходи-наеми 13360

  -др.неданъчни приходи 0

 -  платен данък върху собств.приходи от стоп.дейност(-) -571

ВСИЧКО : ОП-    СЕС 0

НП"Ученически практики-фаза 1" 0

ДФ Земеделие -СЕС (разлика м/у получени и 

разходвани средства  + или -)

0

% на планираните и получени бюджетни средства : 100

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

Показатели §§ План 

за 

2018г.

Отчет към    

31.03.2018г.

% на 

изпълн

ение

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 185240 39059 21,09

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 185240 39059 21,09

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 9210 675 7,33

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 0 0

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

характер на възнаграждение

02-05 9210 675 7,33

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08

- други плащания и възнаграждения 02-09

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 44660 8675 19,42

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 22620 4726 20,89

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 7970 1035 12,99

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 8890 1990 22,38

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 5180 924 17,84

ИЗДРЪЖКА 10-00 71327 11281 16

- храна 10-11 1000 592 59,20

от ГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"  -  гр./с.БАНСКО  

Допълнително финансиране чрез ПРБК по др.дейности по бюджета:

Към 31.03.2018год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.



- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 1000

- материали 10-15 14806 2827 19,09

- вода, горива и енергия 10-16 20000 5478 27,39

други разходи 10-18 0

разходи за външни услуги 10-20 14871 1167

текущ ремонт 10-30 15650

- командировки в страната 10-51 2000 281 14

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62

- 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 обезщетения 10-92

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98

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

платени общински данъци,такси,наказателни лихви 19-81 2000 936 47

СТИПЕНДИИ 40-00 7134 2023 28,36

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 0

придобиване на транспортни средства 52-04

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

придобиване на програмни продукти и лицензи 53-01 0 0 0,00

Всичко: 227041 317571 61713 19,43

дейности1326+1713+1389

Главен счетоводител: 

Марияна Кондева

Директор:

Стефка Христова 

2. Към  31.03.2018год. училището няма задължения към персонала и контрагенти


