
ИНФОРМАЦИЯ

482218

Източници на бюджета: 158377

1.    Преходен остатък от 2019г. 132520

      в това число преходен остатък от 2019 г.     бюджетни средства 121756

                         преходен остатък от 2019 г.  извънбюджетни средства 10764

2.   Прехв.банков остатък-намаление на субсидията 0

3. ФО -76/23.12.2020 на МФ и ПМС № 346/09.12.2020г- финасиране при COVID-19 3920Общо корекции + 25857 лв.

4.ФО-59/02.12.2020 на МФ -доп.трасфери за защитени специ. И недостиг от спец. 1368

5.Корекция на бюджета съгласно брой ученици към 01.01.2020 г. -ФО12/27.04.2020г. -45

7.ФО-11/15.04.2020-Финансиране пътните разходи за учители  за I-во трим.2020 г.             756

8.ФО-52/02.11.2020на МФ-доп.трасфери за преносими компютри 1834

9.ФО № 19/04.05.2020 г-дофинансиране за уч. от уязвими групи и издръжка на паралеки със защитени специалности от МФ-1960 уязв. Гр. + 8634защ.спец10594 1960+8634

10.ФО -75/22.12.2020г. на МФ и ПМС № 370/17.12.2020г. По НП "БСЧас" 84

11.ФО № 35/05.08.2020г. На МФ за подпомагане на физич.възпитание и спорт на училищата 165

12.ФО № 63/15.12.2020г-По НП“ИКТ“за достъп до интернет и ел.дневник-300лв.+650 лв. 950

13.ФО-60/02.12.2020-Диференц. заплащане директор за уч.2019/2020 г.-807 лв. + ос.вн. 995

14.Върнат блокиран бюджетен резерв за 2020 г.- 5175

15.ФО-27/07.07.2020 г. НП „Оптимизиране на вътр. структура на персонала“ 1326

16ФО-2707.07.2020 г. Финансиране пътните разходи за учители  за II-ро трим.2020 г.        161

17ФО-55/24.11.2020-финансиране пътни учители -1426

Първоначално утвърден бюджет ПРБК: 253571

0

1.Общо субсидия по § 61-09 411948 411948

2.Субсидия МОН -удърж.сем.надбавки - §61-01 (50131/7522);=12 335

2.Дофинансиране 70270

  -собствени приходи-наеми от помещения и земя 72310

  -др.неданъчни приходи /метални отпадъци и тръжни книжа/ 20

 -  платен данък върху собств.приходи от стоп.дейност(-) -2060

ВСИЧКО : ОП-    СЕС 37942

НП"Подкрепа за успех" 13548/2019(+2094+4634+6090= 12818/2020)=26366 12818

НП"Подкрепа за дуално обучение" 25124

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 

2020г.

31.12.2020г. % на 

изпълн

ение

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 244875 233388 95,31

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 244875 233388 95,31

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 28557 13942 50,46

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 0 0

от ГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"  -  гр.БАНСКО  

Допълнително финансиране чрез ПРБК по др.дейности по бюджета:

Към 31.12.2020 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2020 г.

482218 преди прехвърляне 

на преходния остатък



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

характер на възнаграждение

02-05 25000 12616 50,46

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 3557 1326

- други плащания и възнаграждения 02-09

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 58404 50531 86,52

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 29400 26823 91,23

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 10438 6575 62,99

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 11742 11164 95,08

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 6824 5969 87,47

ИЗДРЪЖКА 10-00 99953 93103 93

- храна 10-11 2000 483 24,15

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 3000 2321

- материали 10-15 43431 45547 104,87

- вода, горива и енергия 10-16 11634 9215

други разходи 10-18 0 0

разходи за външни услуги 10-20 33888 32554

текущ ремонт 10-30 0

- командировки в страната 10-51 2000 778 39

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 2000 1165

- 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 0

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

платени общински данъци,такси,наказателни лихви 19-81 2000 1040 52

СТИПЕНДИИ 40-00 5220 3819 73,16

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 28280 26035

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 0

придобиване на компютри и хардуер 52-01 16929 12062

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 482218 432880 89,77

дейности1326+1389+3326+1317

Главен счетоводител: Директор:

                     Марияна Кондева             Стефка Христова 

2. Към 31.12.2020 год. училището няма задължения към персонала и контрагенти


