
ИНФОРМАЦИЯ

2367046

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2021 г. 354505

средства по формула 1606296

дофинансиране 28000

Първоначално утвърден бюджет : 1606296

378 245

0

увеличение натурални показатели 0

обещетение при пенсиониране 0

-средства за учебници и учебни помагала 0

средства за целодневна организация 200349

Противоепидимични мерки 0

-средства от НП ,Оптимизация на училищната 

мрежа",мярка"Без свободен час"

0

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" 0

-средства за осигуряване на дейности по НП 

„Иновации в действие"

0

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати 0

 - средства за пътуване на  ученици до 16г. 11 752

 - средства за пътуване на учители 23342

-средства за НП „ИКТ в училище" 0

средства за спрени помощи-МОН 0

Добавка на ученик от редовна форма на обучение за 

подобряване на МТБ на училищата

9660

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

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към  30.06 .2022 год. училището има утвърден бюджет в  



Добавка за деца и учен. на ресурсно подпомагане 

интегр.в училищата и д.градини

0

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

класове и учениците от 1-4 клас

21406

основен ремонт покрив-МОН 0

средства по регионален коефициент 0

0

уязвими групи 82434

избори 0

допълнително получени средства по формулата 0

допълващ стандарт за поддръжка на автобуси 16519

ДРЗС Благоевград 3548

проектКПРПС 0

Проект BG05M2OP001-3.020  „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2”  0

"Проект Подкрепа за приобщаващо образование 7290

проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“0

Стипендии 6 828

ПУДООС 2 407

проект  BG05M2OP001-2.011-0001 "подкрепа за успех". 0

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,0

% на планираните и получени бюджетни средства : 57.65%

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

Показатели §§ План за 

2022r.

Отчет 

към 

30.06.2022 

г. 

% на 

изпълне

ние

1 2 3 4 5

Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини31-11 2 367 046 1 364 581 57.65%

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения01-00 1131384 458272 40.51%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 1131384 458272 40.51%



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

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 132980 106610 80.17%

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 2980 2980 100%

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 10000 2342 23.42%

 изплатени суми отСБКО за облекло и др.на  с характер 

на възнаграждение

02-05 60000 49020 81.70%

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 15000 26866 179.11%

- други плащания и възнаграждения 02-09 45000 25402 56.45%

Задължителни осигурителни вноски от работодатели05-00 288137 119262 41.39%

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 144353 60268 41.75%

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 49038 17934 36.58%

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 60086 26211 43.63%

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/05-80 34660 14849 42.85%

ИЗДРЪЖКА 10-00 206233 146416 71.00%

- храна 10-11 22000 13454 61.16%

- медикаменти 10-12 2958 1939 65.56%

- постелен инвентар и облекло 10-13 7350 7650 104.09%

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката10-14 0 4353 0.00%

- материали 10-15 65407 23825 36.43%

- вода, горива и енергия 10-16 30516 29120 95.43%

- разходи за външни услуги 10-20 62342 54116 86.81%

- текущ ремонт 10-30 9660 444 4.60%

- командировки в страната 10-51 4000 2199 54.98%

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 7530

- разходи за застраховки 10-62 2000 1738 87%

- 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 48 0.00%

Платени общински данъци и такси 19-81 2500 2189 0.00%

Вноски за ЦБ за минали години 31-40

Стипендии 40-00 6828 2580 37.79%

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 219654 0

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 0 0 0%



Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

дарение 42-02 0

Всичко: 2367046 839614 35.47%

Главен счетоводител: 

Директор:

2. Към 30.06 .2022 год. училището има  неразплатени разходи в 

размер на  0,00лв.


