ИНФОРМАЦИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 291 ОТ ЗАКОНА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.
Приходната част включва:
- 24-00 Приходи и доходи от собственост – 10171.00 лв.
В това число включени:
♦ 24-04 от продажба на услуги, стока, продукция – 6091.00 лв.
♦ 24-05 от наеми на имущество – 3580.00 лв.
♦ 24-08 от лихви по текущи банкови сметки – 0.00 лв.
- 36-00 други неданъчни приходи
♦ 36-19 от тръжна документация 0.00 лв.
- 37-00 внесени ДДС и други данъци върху продажбите
♦ 37-02 внесен данък върху приходите от стоп. дейност на БП –
- 0.00 лв.
- 40-00 Приходи от продажби на др. нефинансови активи
♦ 40-23 от продажба на ДМА – 0.00 лв.
♦ 40-24 от продажба на транспортни средства – 0.00 лв.
Приходи Всичко: 10171,00 лв.
Разходната част включва:
- 01-00 Заплати и Възнаграждения на персонала нает по трудови
и служебни правоотношения, в това число:
- 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала по трудови
правоотношения - 60544,95 лв.
- 01-01 Изплатено Диференцирано заплащане на педагогическият
персонал – 0.00 лв.
- 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала по Програма „ Без
Свободен Час „ – 0.00 лв.
- 02-00 Други изплатени възнаграждения на персонала, в това
число:
- 02-02 За персонал по извънтрудови правоотношения/ Граждански
Договори /– 459,00 лв.
- 02-02 За персонал по извънтрудови правоотношения/ Граждански
Договори /по Програма „ Без Свободен Час „ – 0.00 лв.
- 02-05 Изплатено СБКО – 1960.00 лв.
- 02-08 Изплатени Обезщетения по НП – 0.00 лв.
- 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели, в
това число за:

♦ 05-51 ДОО – 7223,39 лв.
♦ 05-51 УчПФ – 1903,68 лв.
♦ 05-60 ЗОВ – 3048,63 лв.
♦ 05-80 ДЗПО – 1592,67 лв.
- 10-00 Издръжка – В това число:
♦ 10-11 Храна – 0.00 лв. В това число НП Училищни състезания
♦ 10-12 Медикаменти – 0.00 лв. В това число НП Училищни
състезания
♦ 10-13 Работно Облекло на непедагогическият персонал – 0.00 лв.
♦ 10 -14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 0.00 лв.
♦ 10-15 Материали за дейността – 1153,18 лв. В това число НП
Училищни състезания
♦ 10-16 Р-ди за вода, горива, ел. енергия – 26287,79 лв. В това число
от НП Училищни състезания
♦ 10-20 Разходи за външни услуги – 2347,34 лв. В това число от НП
Училищни състезания
♦ 10-30 Текущ ремонт – 0.00 лв.
♦ 10-51 Командировки в страната. В това число от НП Училищни
състезания – 0.00 лв.
♦ 10-62 Застраховка – 0.00 лв.
♦ 10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
обезщетения и разноски – 0.00 лв.
♦ 19-01 Платени държавни данъци,такси…– 0.00 лв.
♦ 19-81 Платени общински данъци,такси…– 0.00 лв.
- 40-00 Стипендии – 4645.00 лв.
- 61-01 Получени трансфери – 2667.00 лв.
- 61-09 Трансфери, субсидии, вноски между бюджетни сметки –
12338,00 лв.
- 62-02 Предоставени трансфери по проект „Подкрепа за успех” 0.00 лв.
- 63-01 Получени трансфери по проект „Подкрепа за успех” –
- 0.00 лв.
- 63-01 Получени трансфери по проект „Образование за утрешния
ден“ – 0.00 лв.
- 66-02 Разчети за плащания в Себра /Субсидии за обезпечаване на
разходите/– 84678,38 лв.
- 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски – от
работодател и лични /разплащат се централно от
министерството/, в това число:

♦ 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически
лица – 4928,03 лв.
♦Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО - 14488,67 лв.
♦ 69-06 Трансфери за поети здравноосигурителни вноски –
5048,80 лв.
♦ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за задължително
допълнително пенсионно осигуряване – 2844,09 лв.
♦ 69-08 Корективен Трансфер за поети осигурителни вноски Проект
Подкрепа за успех – 484,54 лв.
♦ 88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане
♦ 88-03 Неусвоени средства по проект „Подкрепа за успех”, проект
„Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ –
3449,53 лв.
- 95-02 Остатък по валутни сметки от предходен период – 0 лв.
- 95-08 наличност по валутни сметки – 19 лв.
Изпълнението на бюджета към 31.03.2022 година е съобразено с
утвърдените средства по бюджета на училището, корекции не са
извършвани.

Директор:…………………………

