
2022 год.-
първоначален 

2022 год.-          

след корекции 

план

31.12.2022г.-          

отчет

470817 615344 495367

I.ПРИХОДИ

Източници на бюджета-субсидия: 36764 36764

1.    Преходен остатък от 2021г. 36764 36764

      в това число преходен остатък от 2021 г.     бюджетни средства 22191 22191

                         преходен остатък от 2021 г.  извънбюджетни средства 14573 14573

2.Първоначално утвърден бюджет ПРБК: 438438 438438

1.ПМС № 78/2022 г.- възстановяването на пътни разходи на учителите през 2022 г. 6827

2.ФО-26/02.06.2022-НЕИСПУО на МОН-за стипендии 2882

3.ФО-30/21.06.2022г. на МФ- уязвими групи и защитени спец.-6636 уязв.-25535защ.сп. 32171

4.ФО-54/11.08.2022г. - ПМС 223/2022г.-д.Спорт 420

5.ФО-54/11.08.2022г-ПМС № 232/2022г.-за увелич. на РЗ и ос.вн., 

стипендии и издръжка

9983

6.ФО-57/11.08.2022г.-ПМС № 233/2022г.-НП "Подкрепа за образ.медиатори 1638

7.Писмо от Общината-Средства за възстановяване на транспортните 

разходи на ученици, не обхванати от организиран общински превоз- 

2225 лв.

2225

8.Предоставен блокирания бюджетен резерв от 4 385 лева 4385

9.ФО 81- 11.11.22г. Средства по НП  БСЧ 987

10.ФО 89 - 12.12.2022г. Диференц.заплащане Директор-1344 лв. 1344

11.ФО 101 - 16.12.2022г. издръжка 8 клас защитени спец. 3843

12.ФО 110 - 19.12.22г. НП ИКТ -Ел.дневник и интернет-800 лв. 800

13.Писмо община Трансп.р-ди ученици 4-то трим.2022 – 2252 лв. 2252

14.ФО-115/23.12.2022 г. г. за за обезпечаване дейностите по НП 

„Подкрепа за образователните медиатори и социалните 

работници“, съгл. ПМС № 465/21.12.2022 г. 

2730

15.Корекция на ФО-101/16.12.2022г.-защитени спец. -2265

-4385 -4385

3.Общ размер на корекциите през годината 65837

Окончателен размер на субсидия за 2022 г.-1+2+3 438438 541039 541039

Прехвърляне на преходен банков остатък към Общината на 

31.12.2022г.  и сума за прехвърляне в 2023 г.

-119064 -116799

Размер на субсидия след прехвърляне на преходните остатъци 

към Общината по план и отчет-фактически преведена 

субсидия

421975 424240

2.Дофинансиране 0 74305

  -собствени приходи-наеми от помещения и земя75695+952 76647

  -др.неданъчни приходи /метални отпадъци и тръжни книжа/ 50

     корпоративен данък -2392

3.Средства по проекти § 88-03 + -

II.РАЗХОДИ по бюджетни параграфи

III. НАЛИЧНОСТ ПО БАНКОВА СМЕТКА в т.ч. 0

1.Банков остатък на  извънбюджетни средства по 11395

НП"Подкрепа за успех " 0 0 1227

НП"Подкрепа за дуално обучение" 8761

Евр.проект "Равен достъп до образование при кризи" 772

ДФ Земеделие -СЕС (разлика м/у получени и разходвани 

средства  + или -)

635

2.Банков остатък на  бюджетни средства 0

от ГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"  -  гр.БАНСКО  

Към 31.12.2022 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022 г.

1% блокиран резерв по бюджета за 2022 г.



ПОКАЗАТЕЛИ §§ План за 

2022г.

Отчет      

31.12.2022г.

% на 

изпълнение

1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 345667 319606 92,46

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 345667 319606 92,46

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 31054 21611 69,59

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 3411 3350 98,21

 за СБКО и  облекло 02-05 27643 18261 66,06

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

- други плащания и възнаграждения 02-09

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 76769 69565 90,62

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 39797 36619 92,01

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 10786 9584 88,86

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 16636 15391 92,52

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 9550 7971 83,47

ИЗДРЪЖКА 10-00 135830 58872 43

- храна 10-11 3000 1967 65,57

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 2489 873

- материали 10-15 12434 6034 48,53

- вода, горива и енергия 10-16 54447 23757

други разходи 10-18 0 0

разходи за външни услуги 10-20 42687 22563

текущ ремонт 10-30 0

- командировки в страната 10-51 2000 1147 57

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 2000 933

- 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 14573 0

платени данъци мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 19-01 200 136

платени общински данъци,такси,наказателни лихви 19-81 2000 1462 73

СТИПЕНДИИ 40-00 26024 25713 98,80

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 0

придобиване на компютри и хардуер 52-01

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

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

227041 615344 495367 80,50

дейности1326+1389+3326+1713

Главен счетоводител: 

                     Марияна Кондева Директор:

            Стефка Христова 


