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отчет към 

31.03.2023 г. изразходено за

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 0 0 329471

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 0 329471

Брутни трудови възнаграждения за м.12.2022г., 

01.2023 г., 02.2023 г.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 14326

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 1754

Брутни възнаграждения за лица, наети по 

граждански договори

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

характер на възнаграждение 0 0 5044

Изплатено СБКО за персонала по трудови 

правоотношения за м. 12.2022 г., 01.2023 г., 

02.2023 г.

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 293 Обезщетения по чл. 224 от КТ- 292.65 лв.

02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 7235

Парично обезщетение на лица с временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 74787

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 0 0 38312

Осигурителни вноски за фондовете на 

Държавното обществено осигуряване за сметка 

на работодателя

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 0 0 12250

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 16055

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 0 0 8170

Осигурителни вноски за Допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за сметка 

на работодателя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

ДЕЙНОСТ 3.01.322 „НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ”



10-00 Издръжка 0 0 62961

10-11 храна 0 0 12807

Изплатени суми за обедното хранене на 

учениците, включени в целодневната 

организация на уч. ден - 3466.40 лв. и за закуски 

на учениците от начална степен I-IV клас - 

9341.00 лв.

10-13 постелен инвентар и облекло 0 0 2160 Работно облекло на непедагогическия персонал

10-15 материали 0 0 9618

Ремонтни материали поддръжка сграда - 666.22 

лв.; Почистващи и санитарни материали - 

2505.55 лв.; Ел. материали - 426.32 лв.; 

Материали по НП " Заедно в изкуствата и в 

спорта" - 2337.91 лв.,; Консумативи и резервни 

части за хардуер - 441.00 лв.; Книги - 396.00 лв.;   

Канцеларски материали - 115.60 лв.; Мебели и 

инвентар - 70.00 лв.;  Видеонаблюдение класни 

стаи - 1480.00 лв.; Други материали - 1178.92 лв.

10-16 вода, горива и енергия 0 0 17162

Вода - 840.75 лв.; Отопление - 12111.60 лв.; Ел. 

енергия - 4209.44 лв.

10-20 разходи за външни услуги 0 0 13098

Телефони - 463.56 лв.; Охрана - 4641.92 лв.; 

Пощенски и куриерски услуги - 373.77 лв.; 

Транспорт на ученици - 1925.00 лв.; Транспорт 

на пътуващи учители - 514.52 лв.; Поддръжка 

софтуер - 792.00 лв.; Квалификация на персонала 

- 990.00 лв.;  Занимания по интереси - 650.00 лв.; 

Други услуги - 2747.02 лв.

10-30 текущ ремонт 0 0 7600

СМР по договор - преустройство и изграждане 

на компютърен кабинет, окончателно плащане - 

7467.96 лв.; Ремонт вентилационна решетка - 

132.00 лв.

10-51 командировки в страната 0 0 516 Разходи за командировка

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 17632
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 0 0 17632 Такса смет за 2023 г.

ОБЩО 0 0 499177


