
ИНФОРМАЦИЯ

829093

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2015 г. 69683

средства по формула 541800

Първоначално утвърден бюджет : 683359

204 499

НП за пети клас 1642

обещетение при пенсиониране 2510

-средства за учебници и учебни помагала 11998

средства за целодневна организация 106080

-средства за изпълнение на НП"Система за национално 

стандартизирано външно оценяване"

0

-средства от НП ,Оптимизация на училищната 

мрежа",мярка"Без свободен час"

0

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" 984

-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за 

всеки ученик"

0

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати 1006

 - средства за пътуване на  ученици до 16г. 18 172

 - средства за пътуване на учители 7560

-средства за НП „ИКТ в училище" 200

0

от  СУ"Св.Паисий Хилендарски" с.Микрево общ.Струмяни                                                                                  

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към  31.12 .2016 год. училището има утвърден бюджет в  лева.



Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване 

на МТБ на училищата

7875

Добавка за деца и учен. на ресурсно подпомагане интегр.в 

училищата и д.градини

1625

Добавка за подп.храненето на децата от подг.групи и класове и 

учениците от 1-4 клас

12888

Средства за извънучилищна и извън класни дейности на ученици 0

допълнително получени средства по формулата 0

подготвителна полудневна група 13091

дофинансиране 18427

за участие на изборите 441

ПУДООС 4963

ДРЗС Благоевград 8148

собствени приходи 0

ОП "Р.Ч.Р"-проект BG051PO001-3.1.03-0001 0

ОП "Развитие на човешките ресурси"-  проект BG051PO001-

3.1.06

0

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 8 758

ОП "Развитие на човешките ресурси"-  проект BG051PO001-4,3-01 0

% на планираните и получени бюджетни средства : 90,97%

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

Показатели §§ План за 

2016r.

Отчет 

към 

31.12.2016 

г. 

% на 

изпълне

ние

1 2 3 4 5

Ср/ва на разпор.предоставени за извънбюдж.с/ки-получени по проекта88-03 8758

Наличност в лв. по с/ки в края на периода-получени по проекта 95-07 -8758

Наличност в лв. по с/ки в края на периода-2016г по проект 88-03 500

Изплатени начислените разходи по проекта 88-03 1495
Изплатени начислените разходи по проекта 95-07 -1495



Бюджет наличност 01.01. 2016г.по с/ка 93-39 22381

Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини31-11 829 093 785 529 94,75%

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 477990 453125 94,80%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 477990 453125 94,80%

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

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 68647 53223 77,54%

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 6911 4388 63.50%

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 11000 9301 84,56%

 изплатени суми отСБКО за облекло и др.на  с характер на 

възнаграждение

02-05 20000 18951 94,76%

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 10510 9099 86,58%

- други плащания и възнаграждения 02-09 20226 11484 56,78%

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 103960 103460 99,52%

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 49825 51411 103,19%

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 17035 15807 92,80%

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 24379 24056 98,68%

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 12721 12186 95,80%

ИЗДРЪЖКА 10-00 173000 142471 82,36%

- храна 10-11 25000 23064 92,26%

- медикаменти 10-12 1000 136 13,60%

- постелен инвентар и облекло 10-13 5000 4252 85,04%

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 11998 11998 100,00%

- материали 10-15 39189 31845 81,26%

- вода, горива и енергия 10-16 38789 26571 68,51%

- разходи за външни услуги 10-20 36160 26420 73,07%

- текущ ремонт 10-30 10000 11760 117,60%

- командировки в страната 10-51 4359 3500 80,30%

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 3000 1435 48%

- 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 общински данъци и такси 19-81 3000 2405 80,16%

Вноски за ЦБ за минали години 31-40

Стипендии 40-00

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 1000 999 99.90%

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

Всичко: 829093 754188 90,97%

2. Към 31.12 .2016 год. училището има  неразплатени разходи в размер на  

0,00лв.


