
ИНФОРМАЦИЯ   

ПЛАН-БЮДЖЕТ 2020г.

По план: -Източници на финансиране                                                                

Средства по формулата за ЕРС  741 433.00 лв.   

Добавка за обучаващ се в ЦСОП 435.00 лв.           

Добавка за подобряване на МТБ 4 900.00 лв.        

Добавка за ученици  обучаващи се в СФО 24 648.00 лв.      

Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. Етап 8 036.00 лв.        

Добавка за занимания по интереси 7 780.00 лв.        

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ     787 232.00 лв.   

Планирани собствени приходи за 2020г.- 594.00 лв.           

Преходен По проект. „Подкрепа за успех“  14 602.00 лв.      

Преходенен остатък от 2019г Допълнителни средства за работа с 

деца и ученици от уязвими групи 11 523.00 лв.      

 Планирани Разходи за разпределение на средствата  

         за заплати:     565 000.00 лв.   

         за др.възнаграждения-СБКО 21 000.00 лв.      

·      задълж.осигурителни вноски от работодател 

в т.ч. ДОО;ЗОВ;ДЗПО 136 000.00 лв.   

         данъци и такси 11 296.00 лв.      

издръжка, съобразена с единните разходни стандарти 54 530.00 лв.      

Стипендии – целеви средства 21 379.00 лв.      

Еднократна помощ за предотвратяване на отпадането на

ученици до 10% от целевите средства определени

 за стипендии 2 138.00 лв.        

Всичко разходи по план- бюджет: 809 205.00 лв.   

Разчет за течно гориво -  лв.                  

ТРАНСФЕРИ 808 611.00 лв.   

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ:

По проект. „Подкрепа за успех“                              8 826.00 лв.        
8 826.00 лв.        

             В изпълнение  на ПМС № 8/16.01.2015г., чл.290 и чл.291 от ЗПУО с цел публичност и прозрачност 

при разходване на бюджетните средства и във връзка с целесъобразното и ефективно управление на 

делегирания бюджет на ПГЛП Райна Княгиня-Хасково в качеството ни на  второстепенен разпоредетел с  

кредити искам да ви сведа до знанието изпълнението на бюджета по план и отчет към 31.03. 2020 г., 

както следва:

      ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО ПМС № 8/16.01.2015г.чл.290 и чл.291 от 

ЗПУО 
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ИНФОРМАЦИЯ   

      ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО ПМС № 8/16.01.2015г.чл.290 и чл.291 от 

ЗПУО 

ПО ОТЧЕТ / ИЗПЪЛНЕНИЕ/ към 31.03. 2020г.

РАЗХОДИ : СУМА

& 01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни

правоотношения
129 739.00 лв.   

& 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 655.00 лв.        

& 02-05
изплатени суми от СБКО за облекло и други  на персонала, с характер на 

възнаграждение в едно с дължимите осиг.вноски по тях 
2 005.00 лв.        

& 02-09

други плащания и възнаграждения (болнични работодател) в едно с дължимите

осиг. вноски по тях
650.00 лв.           

& 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 29 980.00 лв.     

& 05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено

осигуряване (ДОО) 15 404.00 лв.      

& 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)
4 690.00 лв.        

& 05-60 здравно-осигурителни вноски  от работодатели 6 462.00 лв.        

& 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
3 424.00 лв.        

& 10-00 - Издръжка Издръжка 7 840.00 лв.        
& 10-11  храна за ученици за туристически поход по 199 ПМС и Нац. Състезания

&10-15 Разходи за материали 1 219.00 лв.        

&10-16 Разходи за вода и енергия 1 860.00 лв.        

&10-20 Разходи  за външни услуги 4 743.00 лв.        

&10-51 Разходи  за  командировки в страната 18.00 лв.             

& 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 11 296.00 лв.     

& 40-00 Разходиза стипендии   ученици 3 675.00 лв.        

& 52-00 Разходи за придобибиване на дълготрайни материални активи -  лв.                 

& 52-01 Разходи за придобибиване накомпютри и хардуер -  лв.                  

& 61-00 Трансфери между бюджети (нето) -  лв.                 

& 61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери(+) 7 950.00 лв.        

& 61-09 Вътрешни трансфери 7 950.00 лв.-        

& 66-00 Разчети за извършени плащания  в СЕБРА 117 360.00 лв.   

& 66-02
Разчети с първостепенен разпоредител за извършени плащания в

СЕБРА 
117 360.00 лв.   

& 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 59 411.00 лв.     

& 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица 11 152.00 лв.      

& 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО 31 410.00 лв.      

& 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за Здравно осигуряване 10 699.00 лв.      

& 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 6 115.00 лв.        
& 69-08 Корективен Трансфер за поети осигурителни вноски +ддфл 35.00 лв.             

& 88-03 събрани средства и извършени разходи 14 602.00 лв.     
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ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО ПМС Мо 8/16.01.2015г.чл.290 и чл.291 от
зпУО

23 пълнението на Бюджета стриктно бе спазвана финансовата дисциптплинаине е

допуснат преразход на средства над допустимите лимити.

ГлЛ.СЧЕТОВОДИ теЩЕеео
/ ИВАН МИНЧЕВ/ / РОСИЦА ИВАНОВА /

Подпис на Директор заличенна основание чл.290 ал.3 от ЗПУО във връзка с чл.5 т.1 в от Регламент (ЕС)
2016/679

штис на Гл.Счетоводител заличенна основание чл.4 т.1 във връзка с чл.5 т.1 в от Регламент" (ЕС)

2016/679
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