
ИНФОРМАЦИЯ 22“99%

от Трето ОУ "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021 г.

| Към 31.03.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева. 1 292 264

Източници на бюджета:
Преходен остатък 34289
Собствени приходи 4100
средства по формула 1253223
Резерв 652

1292264Първоначалноутвърден бюджет :

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средстваза учебници и учебни помагала
средства за целодневнаорганизация

“средства за изпълнениена НП"Системаза
националностандартизирановъншно оценяване"
-ср. от НП"На училище без отсъствие "Без свободен час "

редства по ПМС 129/2000г."Спортза всички"
-средства за осигуряванена дейности по НП „С грижа за
всеки ученик"

средства за допълнитвъзнагр.за постигнати резултати
- средства за ремонтни дейности .на мат.база в училището
-средства за НП „ИКТ в училище"
ср-ва съгласно стандартите за септември-декември 2017 г.
НП " Оптим. на уч. мрежа" Оптим.вътр.структ.на училищата
НП " Осигуряванена съвременнаобразователнасреда "

дофинансиране
собствени приходи

„ Дофинансиранепо " Стъпките на Ботев "

Настраховка
Други неданъчни приходи / отпадъци и тъждокументациЯ/
Транфери спрени средства родители
" Проект - Подкрепа за успех "

По проект " Обичам природата и аз участвам"

Проект квалификация
% на планиранитеи получени бюджетни средства : 22-99%



Трето ОУ "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев
отчет към 31.03.2021 г.

Показатели 55 План Отчет 22-99%

2021 г. към
2021 г.

1 2 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 898085 197916 22.04%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 825735 197916 23.97%
-запл. от правоотношения,приравненикъм трудовите 01-03
- ДМС и др.възнаграждения 01-09 72350 0 0.00%

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 34950 12962 37.09%
- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01
- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 8493 2108 24.82%
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с 02-05 205 50 1280 6.23%
характер на възнаграждение
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 0 7594 0.00%
труги плащания и възнаграждения 02-09 5907 1980 33.52%

*Задължителни осигурителнивноски от работодатели 05-00 211758 45686 21 .57%

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 103478 231 10 22.33%
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 38747 7312 18.87%

- здравно-осигурителнивноски от работодатели 05-60 437 83 9904 22.62%
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 25750 5360 20.82%
ИЗДРЪЖКА 10-00 135844 36418 26.81%
- храна 10-11 47100 10676 22.67%
- медикаменти 10-12
- постелен инвентар и облекло 10-13 4200 0 0-00%

- учебни и научно-изследов.разходи и книги за библиотеката 10-14 0 8765 0.00%
- материали 10-15 15482 870 5.62%
- вода, горива и енергия 10-16 22288 12240 54.92%
- разходи за външниуслуги 10-20 23664 3637 15.37%

- текущ ремонт 10-30 1500 0 0.00%
- командировки в страната 10-51 2350 230 7.48%

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

, зазходи за застраховки 10-62 700 0 0.00%

- такса ангажимент по заеми 10-63
- други финасови услуги 10-69
- др. разходи за СБКО /без тези по 502-05/ 10-91 18560 0 %
- глоби, неустойки, наказлихви и съдебни обезщетения 10-92
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98
- платениданъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 19-00 3952 3952 100.00%

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00
Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 7675 0 78.73%
Придобиване на нематериалнидълготрайни активи 53-00
" Проект - Подкрепа за успех " 173 %

ОБЩО 1292264 297107 22-99%

Към 31.03.2021 г. - училището няма неразплатени разходи .
Забележка: Временен заем по проект Подкрепа за успех - 4640.00 лв.
Остатьк от мин.година - 3399..00 лева - Проект " квалификация" /3710.00лв. - Проект "Иновации

,Шшшка/
ПОДПИСИТЕ не се четат,

"[:


