
ИНФОРМАЦИЯ

от    ОУ "Св. Паисий Хилендарски" -  с. Баня

за делегиран бюджет на училището към 30.06.2018 г.
716820

преходен остатък от 2017 г. 52017
средства по формула 650870

Първоначално утвърден бюджет : 702887

13073

-средства за учебници и учебни помагала 0
средства за целодневна организация 0
-средства за работа с ученици от уязвими групи 10480

-средства по нов стандарт за издръжка на 1 ученик 0

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" 0
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за
всеки ученик" от 2014

0

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати 0
 - средства за пътуване на учители и ученици 2593
-средства за НП „ИКТ в училище" 0
средства за издръжка на логопед 0

резерв 0
дофинансиране 860

собствени приходи от наеми 860
други приходи 0

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Към  30. 06. 2018 год. училището има утвърден бюджет в  лева.



ОП "Развитие на човешките ресурси"-  проект Твоят час и
Do and Learn

0

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели § План за
2018 r.

Отчет към
30.06.2018г.

% на
изпълне
ние

1 2 3 4 5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 480840 197807 41,14
-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 460500 197807 42,95
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите 01-03 0 0 #DIV/0!
- ДМС и др.възнаграждения 01-09 20340 0 0,00
Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 47500 4656 9,80
- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 0 0 #DIV/0!
- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 0 0 #DIV/0!
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с
характер на възнаграждение

02-05 28000 3760 13,43

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 2500 896 35,84
- други плащания и възнаграждения 02-09 17000 0 0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 113980 46737 41,00
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 56970 24316 42,68
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 19365 7627 39,39
- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 24408 10244 41,97
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 13237 4550 34,37
ИЗДРЪЖКА 10-00 74500 20983 28,17
- храна 10-11 11000 5291 48,10
- медикаменти 10-12 0 0 #DIV/0!
- постелен инвентар и облекло 10-13 2000 0 0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 2000 6145 307,25
- материали 10-15 8028 2053 25,57
- вода, горива и енергия 10-16 6805 3932 57,78
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разходи за външни услуги в т. ч. за квалиф. на перс.4000лв.     102010-20 16627 2476 14,89
- текущ ремонт 10-30 24740 0 0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 10-40 0 0 #DIV/0!
- командировки в страната 10-51 2000 999 49,95
- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0 0 #DIV/0!
- разходи за застраховки 10-62 800 0 0,00
- такса ангажимент по заеми 10-63 0 0 #DIV/0!
- други финасови услуги 10-69 0 0 #DIV/0!
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 0 0 #DIV/0!
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения 10-92 0 0 #DIV/0!
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98 500 87 17,40
 Спорт за всички 43-09 0 0 #DIV/0!
Проект Твоят час 51-00 0 0 #DIV/0!
Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 0 0 #DIV/0!
Придобиване на компютри и комп. Оборудване 52-01 0 0 #DIV/0!

Всичко: 716820 270183 37,69 0

Главен счетоводител:
                               Мария Полежанова
Директор:

 Борислав Груев




