
ПЛАН ОТЧЕТ

866618 385993

1. Приходна част: §

преходен остатък от 2020 г. 95-01 178961 178961

средства по формула първоначално разпределение 686607 205982

Първоначално утвърден бюджет : 865568 384943

Допълнително финансиране чрез ПРБ: 0 0

корекция в нат. показ., съгласно "Админ М"

допълнителни трансф.,съгл ФО 23/деца от уязвими гр./

средства за учебници и учебни помагала

средства по НП-УТС Природни науки

средства за изпълнение на НП"Система за НВО"

средства по НП ,Оптимизация на уч. мрежа"

средства по ПМС "Спорт за всички"

средства за стипендии

средства за ДТВ за постигнати резултати

средства за пътуване на учители и ученици

средства по  НП „ИКТ в училище"

по НП-за изгр. на СТЕМ среда 0

ТРАНСФЕРИ  от  ПРБ към 31.03.2021 г. 61-09 686607 205982

Приходи от собств.; Други приходи /трансфери: 1050 1050

приходи от продажби на стоки и продукция 24-04

приходи от наеми на имущество 24-05 1015 1015

приходи от наеми на земя 24-06 100 100

получени застрахователни обезщетения за ДМА 36-11

други неданъчни приходи 36-19

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

бюджетните предприятия (-)

37-02 -65 -65

внесени др. данъци, такси и вноски в/у продажбите (-) 37-09

получени тек. помощи и дар. от страната 45-01

трансфери от ПУДООС 64-01

трансфери от МОН 61-01

трансфери от ДРСЗ/прогр. Временна заетост/ 61-05

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз (+/-)
88-03 0

наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-07 -271371

% на планираните и получени бюджетни средства : 100 30

ИНФОРМАЦИЯ

от  ОбУ "Христо Ботев" с. Дъбница                                                                                  

за изпълнение на делегирания бюджет на училището                                                 

към 31.03.2021 г.

Към 31.03.2021 год. училището има утвърден бюджет в  лева.
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Показатели §§ План      

2021 г.

Отчет към 

31.03.2021 г. 

% на 

изпълне

ние
1 2 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 569000 83952 14,75

 -запл. на персонала по труд. правоотношения 01-01 569000 83952

 -запл. на персонала по служебни правоотношения 01-02 0 0

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 10130 1931 19,06

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 0 0

- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 1000 0

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

характер на възнаграждение

02-05 7130 1562

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 0 0

- други плащания и възнаграждения 02-09 2000 369

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 130800 19438 14,86

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 66000 9634

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 21500 3248

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 27500 4194

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 15800 2362

ИЗДРЪЖКА 10-00 127261 8923 7,01

- храна 10-11 11317 1972

- медикаменти 10-12 400

- постелен инвентар и облекло 10-13 1740 1547

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 800 91

- материали 10-15 49096 2607

- вода, горива и енергия 10-16 14000 1069

- разходи за външни услуги 10-20 28000 951

- текущ ремонт 10-30 2000 0

- командировки в страната 10-51 2800 10

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0

- разходи за застраховки 10-62 700 0

- такса ангажимент по заеми 10-63 0

- други финасови услуги 10-69 0

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ 10-91 12000 676

 -разходи за дог.санкции и съдебни обезщет.и разноски 10-92 0

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98 4408 0

Платени държ. данъци, такси,нак.лихви и администр.санкции19-01 54 54

Платени общински данъци, такси и администр.санкции 19-81 2600 0 0,00

Други разходи за лихви към  местни лица 29-91 0

Стипендии 40-00 2523 324 12,84

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 0 0

Придобиване на компютри и хардуер 52-01 24250 0 0,00

Придобиване на сгради 52-02 0 0

Придобиване на др.обр., машини и съоръжения 52-03 0 0

Придобиване на стопански итвентар 52-05 0 0

Придобиване на инфраструктурни обекти 52-06 0 0

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 0 0

Всичко: 866618 114622 13,23

3. Към 31.03.2021 год. училището няма  неразплатени разходи.

   Гл. счетоводител: 

                                           /Ф. Топчиева/

            Директор:

                                                 /Т. Хаджидиманов/

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