
информщия "”

от Трето ОУ "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев
за изпълнението на делегираниябюджет на училището към 31.03.2018 г.

| Към 3 11132018 год. училището има утвърден бюджет (: леви. 830116

Източп и им на бюджета:
Преходен остатък 16131
средства по формула 303196
Резерв 434
Първоначалноутвърденбюджет : 819761

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства за учебници и учебни помагала
средства за целодневнаорганизация
-средствп за изпълнениена НП"Системаза
национал мост-андартизирано външно оценяване"

„ср. от НП"На училищебез отсъствие "Без свободен час "

редства по ПМС |29/2000г."Спорт "за всички"
-средсгна за осигуряванена дейности по НП ..С грижа за
всеки ученик"
средства за допълнитвъзнагр. за постигнати резултати
- средства за ремонтни дейности .на мат.бата в училището
-средства за НП „ИКТ в училище"
ср-ва съгласно стандартите за септември-декември 20П г.
НП " Оптим. на уч, мрежа" Оптътм.въгр.структ. на училищата
НП " Осигуряванена съвременнаобраювателна среда "

дофинвнснране 10355
собствени приходи 5300
Дофннансиранено " Стъпките на Ботев "

Застраховка
Други неданъчни приходи / отпадъци и гьждокументация/
Транфери спрени средства родители
Проект Твоят час - Фаза 1 5055

По проект " Обичам природата и аз участвам"

Проект квалификация
% ни планиранитеи получени бюджетни средства : %



Трето ОУ ““Братя Миладинови"“ - гр. Гоце делчев
отчет към 31.03.2018 г.

Показатели 55 План Отчет %

2018 г. към
2018 г.

1 1 4 5“

Заплати ш перс.иает по труд. и служлравоотпошсния (!!-00 552144 135750 24459%

-тапл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 539294 135750 25-17%

чапл, от правоотношеннялприравненикъм трудовите 0|>03
- ДМС " дрвъзнаграждения 01-09 [2850 0 оод/..

Други възпятражд. и плащания за переонала 02-00 16070 4822 30,о1%
- та нещатен персонал по групови правоотношения 02-01
- та персонал извънгрудови правоотношения 0202 | 150 78 6.78%
4 изплатени суми от СБКОда облекло и при:: персонала. с 02405 12420 3421 27.54%
характер на възнаграждение
4 обезщетения на перо. :; характер на вътттагршкдения 02-08 0 36 0.00%

„други плащания и възнаграждения 02-09 2500 1287 51 4870

Задължителниосигурителнивноски от работодатели 05-00 130379 31260 23.95%
- остурителни вноски от работодатели за ДОО 0551 63847 |6076 25.18%
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 24043 4874 2027047

- тдравиоосигуритслни вноски от работодатели 05-60 26836 6866 2559711

- вноски за допъли. нац.осигуряванеот работодатели /дЗПО/ 05-80 ] 5653 3444 22.00%
ИЗДРЪЖКА 10-00 113977 59748 52 42%
- храна 10-1 1 39000 18146 46.53%
- медикаменти 10-12
- постелен инвентар и облекло 1043 3200 0 0 00%

- учебни и научно-итследов.разходи и книги за библиотеката 10-14 0 2991 0.00%

- материали 10-15 12990 1771 13.63%
- вода: горива и енергия 10-16 23350 3121! 133.67%
- разходи за външни услуги 10-20 18487 5350 28.94%
- текущ ремонт 10-30 1500 103 6 87%
> командировки :; страната 10-51 2350 176 7 48%

- краткосрочни командировки и чужбина 10-52
- разходи за застраховки 10-62 700 (] 0.00%
- такса ангажимент по заеми 10-63
- други финасопиуслуги 10-69
- др. разходи за СБКО [без тези по 502-05/ 10-91 12400
- глоби, неустойки. иакатлихви и съдебни обезщетения 10-92
- др. некласифипирани в др. параграфи и иодпараграфн 10-98
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за Д00,Н30К/ 19-01 2634 %

Основен ремонт на дълготрайни материалниактиви 51-00
Придобивяие на дълготщйии материални активи 52-00 3960 с
Придобиватеиа нематериалнидълготрайни активи 53-00
" Проект Твоят час - Фаза 1 " 13586 1531" 119.93%

овщо 830116 250515 30 "!”/=

2.Към 31.12.2018 г.училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Счетоводител:
/Мирослава Крушовска/

ДИРеКТВГП Подгшстпе
Мариана Халвчева/ не се четат

съгласно
ззлд


