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И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет на
ПГ”Димитраки Хаджитошин”-Враца
към 30.06.2021 год.
Бюджета на ПГ”Димитраки Хаджитошин”-Враца, утвърден от
Кмета на Община Враца за 2021 година е 623 875 лева.Тази сума
включва:
КТрансФери______________________________ 566 031 лв.
- средства по единните разходни стандарти за обучение в
дневна и дуална форма в размер на 529 047 лв.
- средства за обучение на 5 ученика със СОП в размер
на 3 465 лева
- средства за обучение на 15 ученика в самостоятелна форма
в размер на 10 995 лв.
- средства за занимания по интереси в размер на 5 500 лв.
- средства по допълнителни стандарти в гимназиален етап в
размер на 6 000 лв
- средства за подобряване на МТБ в размер на 3 000 лева
- средства за стипендии в размер на 18 644 лв.
Н.Преходен остатък от 2020 г.________________57 844 лв.

1.Изпълнение на приходната част
Предоставените средства от Община Враца за шестмесечието
на 2021 год. по § 61-09 Вътрешни трансфери е в размер на 420 809
лв., представляващи бюджетна субсидия и върнатия преходен остатък
от 2020 г.
Приходите от наеми на недвижимо имущество по § 24-05 в
размер на 2760 лв. Внесеният данък върху приходите от наеми по
§37-02 е 138 лв.
П.Изпълнение на разходната част
Изразходените средства по § 01-01-Заплати на персонала по
трудови правоотношения са в размер на 148 305 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 15398 лв.,
§ 02-02-За персонал по извън трудови правоотношения
4571 лв.
§ 02-05-Изплатени суми от СБКО
10508 лв.
§ 02-09-Други обезщетения-болнични от работодател
319 лв.
$ 05-00-Задължителни осигурителни вноски от работод. 36 013 лв.
§ 05-51 -Осигурителни вноски от работодатели за ДОО - 18761 лв.
§ 05-52-Осигурителни вноски от работодатели за УПФ
6108 лв.
§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели
7566 лв.
§ 05-80-Вноски за ДЗПО от работодатели
3578 лв.
§ 10-00-Издръжка
35 135 лв.
1000 лв.
§ 10-13-Работно облекло
§ 10-14-Учебни материали
1238 лв.
6400 лв.
§ 10-15-Материали
§ 10-16-Вода,горива и енергия
8823 лв.
§ 10-20-Разходи за външни услуги
15177 лв.
- разходи за телефони и интернет
4251 лв.
2718 лв.
- разходи за квалификация
- транспортни разходи
3495 лв.
1121 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер и хардуер
- други външни разходи
3594 лв.
§ 10-30-Текущ ремонт
1802 лв.
160 лв.
§ 10-51 -Командировки в страната
§ 10-92-Глоби,неустойки,наказателни лихви
2 лв.
§ 10-98-Други разходи
533 лв.
§ 19-00-Платени данъци, такси и други_____
3471 лв.
в т.ч. платени държавни данъци, такси и други
24 лв.
- платени общински данъци,такси и други
3447 лв.
§ 40-00-Стипендии
10555 лв.
§ 52-01-Придобиване на компютри
17312 лв.
§ 52-03-Придобиване на оборудване, машини и др.
2038 лв.
Общата стойност на извършените разходи за шестмесечието
на 2021 година са 268 229 лв.
ПГ”Димитраки Хаджитошин”-Враца към 30.06.2021 г. няма
просрочени задължения.
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