
Заплати и възнаграждения за персонала по

трудови и служебни правоотношения 494 779 234068

- заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения 494 779 234068

Други възнаграждения и плащания за

персонала 27 320 16776

 - за нещатен персонал нает по трудови  - за персонала по граждански договори

2 500 0

- изплатени суми от СБКО, за облекло

непедагогически персонал

20 820 14201

 - обезщетения за персонала чл.222 И чл.224

4 000 2575

 - другиплащания и възнаграждения 0

Задължителни осигурителни вноски от

работодатели 106 956 53957

- осигурителни вноски от работодатели за

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 54 636 27200

- осигурителни вноски от работодатели за

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 17 220 8610

- здравноосигурителни вноски от

работодатели 22 644 11695

 - вноски за ДЗПО от работодатели 12 456 6452

Издръжка                                         ОБЩО 111 589 32406

 - храна 20 000 8095

 - медикаменти 0

 - постелен инвентар и облекло 

непедагогически персонал 1 800 1800

 - учебници и книги за библиотеките 27 674 5399

 - материали 16 000 983

 - вода, гориво за отопление и ел.енергия 20 000 11354

 - разходи за външни услуги 23 115 4655

 - командировки в страната 1 000 120

 - краткосрочни командировки в чужбина

0 0

 - текущ ремонт
2 000 0

 - други финансови услуги
0

Платени данъци, такси и административни

санкции 7 500 7285

- платени държавни данъци, такси,

наказателни лихви и административни санкции

0

- платени общински данъци, такси,

наказателни лихви и административни санкции 7 500 7285

Придобиване на НДА

отчет към 

м.06.2020

ОБЩО:

ОТЧЕТ НА  БЮДЖЕТ 2020 г. КЪМ 30.06.2020г.

НА:ОУ"20-ТИ АПРИЛ"

ДЕЙНОСТ: НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ Бюджет



- придобиване на програмни продукти и

лицензи за програмни продукти

- придобиване на други НДА

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 748 144 344492

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Персонал по трудови правоотношения 31,5

Брой ученици 218

Изплатени средства за превоз на учители

Численост на персонала на минимална

заплата

Дата: 10 юли 2020г.

Гл. счетоводител: Весела Тропчева Директор: Дида Карайлева


