
ИНФОРМАЦИЯ

923883

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2018 г. 23625

средства по формула 884496

МТБ, ИУД и Стипендии 15762

Първоначално утвърден бюджет : 923883

0

-средства за учебници и учебни помагала

средства пмс 179

-увеличение учителски заплати

-средства от НП ,Оптимизация на училищната мрежа"

-средства от МОН - шкафчета

-средства по ПМС 294 Без свободен час

-средства по ПМС 267 С грижа за всеки ученик

-средства по ПМС 249

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

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

-средства за НП „ИКТ в училище"

дофинансиране от други източници 0

собствени приходи (вода), Дарения, МОН - АСП

Допълнително финансиране- Проект "Твоят час"

% на планираните и получени бюджетни средства : 23.52 217281

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

Показатели

§§ План за 

2019 г.

Отчет към           

31.03.2019

1 2 3 4

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 615400 147889

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 572000 147889

- ДМС и др.възнаграждения 01-09 43400

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 28000 17670

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 1500

от СУ 'ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2019 г.



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

възнаграждение

02-05 26500 17670

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

- други плащания и възнаграждения 02-09

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 145750 34544

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 71375 18296

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 26875 5851

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 30000 7261

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 17500 3136

ИЗДРЪЖКА 10-00 124733 17178

- храна 10-11 8836 2819

- медикаменти 10-12 500

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 3500 120

- материали 10-15 25000 2723

- вода, горива и енергия 10-16 38500 2870

- разходи за външни услуги 10-20 25400 3529

- текущ ремонт 10-30 7710

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 10-40 0

- командировки в страната 10-51 5500 1214

- разходи за застраховки 10-62 1000 1030

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения 10-92 0

-разходи за стипендии 40-00 8787 2873

РЕЗЕРВ 9700

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 10000

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

Всичко: 913883 217281

Главен счетоводител: 

Директор:

Училището няма неразплатени разходи от бюджетни дейности.
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