
10/9/2020 	 Уточнен  план  

Бюджет  и  уточнен  план  - 2020 

Професионална  техническа  гимназия  "Никола  Й. Вапцаров " 

Самоков, област  София  

	

Бюджет 
	Корекции 	Уточнен  план  

І. Приходи, помощи  и  дарения 
	

17742.00 лв. 	0.00 лв. 17742.00 лв. 

24-00 Приходи  и  доходи  от  собственост 
	 18291.00 лв. 	0.00 лв. 1 8291 .00 лв. 

Дейност  Група  Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 

Др  ъ  жавни  
Аейности  

Бюджет: Бюджет  . 
1 8291 .00 лв. 0.00 лв. 1 8291 .00 лв. 

37-00 Внесени  ДДС  и  други  данъци  върху  продажбите 	 -549.00 лв. 	0.00 лв. 	-549.00 лв. 

Дейност  Група  Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
учнлище  

1 

ъ  жвни  Д  ра  Аейности  
Бю  Аигет: Бюд  жет  549.00 лв. 0.00 лв. 549.00 лв. 

11. Разходи  по  икономически  тип  1122508.00 g6317.00 лв. 1208825.00 
лв. 	 лв. 

01-00 Заплати  и  възнаграждения  за  персонала, нает  по  трудови  и  служебни 	786252.00 лв. 
правоотношения  

0.00 лв. 786252.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
Аейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  786252.00 лв. 0.00 лв. 786252.00 лв. 

01-01 - заплати  и  възнаграждения  на  персонала  нает  по  трудови  правоотношения 
	

0.00 лв. 	0.00 лв. 	0.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
Аейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  0.00 лв. 32000.00 лв. 32000.00 лв. 

02-00 Други  въsнаграждения  и  плащания  эа  персонала 	 33060.00 лв. 	0.00 лв. 33060.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  1 Училищно  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

Държавни  
Аейности  образование  Бюджет: Бюджет  33060.00 лв. 0.00 лв. 33060.00 лв  

05-00 Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодатели 	 178719.00 лв. 	0.00 лв. 1 7871 9.00 лв  

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойнос  

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  178719.00 лв. О.Оо  лв. 178719.00 л  

10-00 Издръжка 	 92531.00 лв. 87933.00 лв. 180464.00 л  
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1 019/2020 
	 Уточнен  гглан  

Дейност  Група  бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  

раэходи  за  
електронно  
управпение  

Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  0.00 лв. 92531.00 лв. 0.00 лв. 92531.00 лв. 

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 

Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Целеви  средства: 
Възстановяване  
на  извършени  
разходи  за  
застраховане  на  
сградния  фонд  

0.00 лв. 0.00 лв. 264.00 лв. 264.00 лв. 

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Целеви  средства: 
Преходен  остатък  0.00 лв. 0.00 лв. 85326.00 лв. 85326.00 лв. 

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Целеви  средства : 
Транспортни 
разходи  на  
педагогическия  
персонал  

0.00 лв. 0.00 лв. 1308.00 лв. 1308.00 лв. 

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 

ъ  жавни  Д  р  дейности  

Раавитие  на  
способностите  на  
децата  и  
учениците  

Целеви  средства: 
Средства  за  
ф  изическо  възпитание  и  
спорт  

0.00 лв. 0.00 лв. 1035.00 лв. 1035.00 лв. 

10-16 - вода, горива  и  енергия 	 0.00 лв. 	0.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Иэточник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  0.00 лв. -230.00 лв. -230.00 лв. 

10-20 - разходи  за  външни  услуги 	 0.00 лв. 	0.00 лв. 	0.00 лв. 

Дейност  Група  6 юджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионални  
училища  и  
професионални  1 Училищно  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

Държавни  
дейности  образование  Бюджет: Бюджет  0.00 лв. 32000.00 лв. 32000.00 лв. 

19-00 Платени  данъци, такси  и  административни  санкции 	 1498.00 лв. 	0.00 лв. 	1498.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионапни  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  1498.00 лв. 0.00 лв. 1498.00 лв. 

19-01 - ппатени  държавни  данъци, такси, наказателни  лихви  и  административни  
санкции  0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

дjържавни  
дейности  

Училищно  
образование  Бюджет: Бюджет  0.00 лв. 230.00 лв. 230.00 лв. 

40-00 Стипендии 
	

30448.00 лв. 	-1616.00 лв. 28832.00 лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  Стойност  Стойност  

326 Професионални  
училища  и  
hрофесионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 
Държавни  
дейности  

улесняване  на  
достъпа  до  
образование . 
Приобщаващо  
образование  

Бюджет: Бюджет  30448.00 лв. 0.00 лв. 3044В.00 лв. 
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61-00 Трансфери  между  бюджети  (нето) 
1104766.00 86317.00 лв. 

лв. 
1191083.00 

лв. 

10/9/2020 
	

Уточнен  план  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 
Държавни  
Аейности  

улесняване  на  
достъпадо 

 образование. 
Приобщаващо  
образование  

Целеви  средства: 
Преходен  остатък  0.00 лв. 3236.00 лв. 3236.00 лв. 

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 

Авйности  
Държавни  

Развитие  на  
способностите  на  
децата  и  
ууениците  

Стипендии: 
Стипендии  за  деца  
с  изявени  дарби  

0.00 лв. 1620.00 лв. 1620.00 лв. 

1V. Бюджетни  взаимоотношения  1104766.00 86317.00 лв. 1191083.00 лв. 	 лв. 

А)ТРАНСФЕРИ  
1104766.00 

86317.00 лв. 
лв. 

1191083.00 
лв. 

61-09 - вътрешни  траисфери  в  системата  на  първостепенния  разпоредител  (+/-) 
	

1104766.00 лв. 	86317.00 лв. 1191083.00 лв. 

Дейност  Група  Източник  на  
средствата  

Стойност  Стойност  Стойност  

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 

'0' р  ъ  жавни  
Аейности  

Бюджет: Бюджет  1104766.00 лв. 0.00 лв. 1104766.00 лв. 

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище 	, 

1 

Държавни  
дейности 

 

Цепевисредства: 
Възстановяване  
на  извършени  
разходи  за  
застраховане  на  
сградния  фонд  

0.00 лв. 264.00 лв. 264.00 лв. 

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 Държавни  
Аейности  

Целеви  средства: 
Прекоден  остатък  

0.00 лв. 82090.00 лв. 82090.00 лв. 

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 
Държаени  
Аейности  

Целеви  средства: 
Транспортни  
разходи  на  
педагоги wеския  
персонал  

0.00 лв. 1308.00 лв. 1306.00 лв. 

326 професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 
Държавни  
Аейности  

Целеви  средства: 
Средства  аа  
физическо  
въэпитание  и  
спорт  

0.00 лв. 1035.00 лв. 1035.00 лв. 

326 Професионални  
училища  и  
професионални  
паралелки  към  средно  
общообразователно  
училище  

1 
Държавни  
Аейности  

Стипендии: 
Стипендии  за  деца  
с  изявени  дарби  

0.00 лв. 1 620.00 лв. 1620.00 лв. 

00-01 Максимален  размер  на  ангажиментите  за  разходи, които  могат  
да  бъдат  поети  през  2020 г. 

122979.00 
лв. 0.00 лв. 122979.00 

лв. 

00-02 Максимален  размер  на  новите  задължения  за  разходи, които  
могат  да  бъдат  натрупани  през  2020 г. 

122979.00 
лв. 0.00 лв. 122979.00 

лв. 

00-03 Щатни  бройки  36.00 лв. 0.00 лв. 36.00 лв. 

00-04 Брой  на  эаведенията  и  учрежденията  1.00 лв. 0.00 лв. 1.00 лв. 

00-05 Средногодишен  приравнен  брой  деца/ученици, финансирани  по  
стандарти  

347.00 лв. 0.00 лв. 347.00 лв. 
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