
ИНФОРМАЦИЯ 48.12% 

на 

изпълне

ние

727741

Източници на бюджета:
Преходен остатък 36418

средства по формула 684529

Първоначално утвърден бюджет : 720947

 

-средства за учебници и учебни помагала

средства за целодневна организация

-средства за изпълнение на НП"Система за 

националностандартизирано външно оценяване"

-ср. от НП"На училище без отсъствие "Без свободен час "

редства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

-средства за осигуряване на 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  Решение на МС № 53 от 2014 г. ув.на РЗ

дофинансиране 6794

собствени приходи 4300

ОП "Развитие на човешките ресурси"-  проект УСПЕХ 

По проект " Обичам природата и аз участвам" 2494

Проект квалификация 

% на планираните и получени бюджетни средства : 47.96%

от   Трето ОУ "Братя Миладинови" -  гр. Гоце Делчев

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към  30.06 .2016 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2016 г.



Трето ОУ "Братя Миладинови" -  гр. Гоце Делчев

отчет  към 30.06.2016 г.

Показатели §§ План за 

2016r.

Отчет към             

2016 г. 

47.96% 

на 

изпълне

ние
1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 453649 212959 46.94%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 453649 203767 44.92%

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

- ДМС и др.възнаграждения 01-09 9192

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 22000 6655 30.25%

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 3500 0.00%

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

възнаграждение

02-05 15750 2970 18.86%

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 2853

- други плащания и възнаграждения 02-09 2750 832 30.25%

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 96385 46001 47.73%

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 48881 23083 47.22%

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 15731 7675 48.79%

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 21325 10319 48.39%

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 10448 4924 47.13%

ИЗДРЪЖКА 10-00 144938 80881 55.80%

- храна 10-11 29000 20793 71.70%

- медикаменти 10-12

- постелен инвентар и облекло 10-13 4750 0.00%

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 5001

- материали 10-15 21900 12541 57.26%

- вода, горива и енергия 10-16 46276 28363 61.29%

- разходи за външни услуги 10-20 21912 11730 53.53%

- текущ ремонт 10-30 7500 1680 22.40%

- командировки в страната 10-51 2000 768 20.40%

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52

- разходи за застраховки 10-62 1000 5 0.50%

- такса ангажимент по заеми 10-63

- други финасови услуги 10-69

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 10600

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

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 19-01 2511

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 8275 0.00%

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00

собствени приходи 

По проект BG051PO001-4.2.05 

По проект " Обичам природата и аз участвам " 2494

ОБЩО 727741 349007 47.96%

2. Към 30.06.2016 год. училището има  неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител: 

               /М.Крушовска/

Директор:

             /М.Халачева/


