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     ИЗРАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТ  

2020 ГОДИНА 



Отчет за касовото изпълнение на бюджета, към 31.03.2020 г. 

ПГТ “ Коста Петров”, с. Борован 

І.Приходи 

§§ 24-00 Приходи и доходи от собственост 

0 лева 

§§ 24-04 Нетни приходи от продажби на 
услуги, стоки и продукция – 0 лева 

§§ 24-05 Приходи от наеми на имущество –  

§§ 36-00 Други приходи – 0 лева 

§§ 36-12 Получени други застрахователни 
обезщетения – 0 лева 

§§ 45-00 Помощи и дарения  – 0 лева 

Общо приходи: 0 лева 
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ІІ.Разходи / отчет / на касовото изпълнение бюджета към 

31.03.2020 г. по параграфи 

 

§§ 01-00 Заплати за персонал, нает по трудови и служебни 

правоотношения  

– годишен план – 407 361 лв. ; отчет – 103 215лв. в това 

число: 

§§ 01-01 ФРЗ / фонд работна заплата/ на персонал, зает по 

трудови правоотношения 

– годишен план – 407 361 лв. – отчет 103 215 лв. 
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§§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала  

– годишен план – 20 500 лв.; отчет – 2 569 лв., в това число: 

 

§§ 02-05 изплатени суми от сбко с характер на възнаграждения  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 1 706 лв. 

§§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 73 лв. 

§§ 02-09 други плащания и възнаграждения  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 790 лв. 

 

 
 



Отчет за касовото изпълнение на бюджета, към 31.03.2020г. 

ПГТ “Коста Петров”, с. Борован 

§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя  

- Годишен план -  95 400 лв.; отчет – 23 950 лв., в това число: 

§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за 
ДОО  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 12 493 лв. 

§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за 
УЧПФ  

- Годишен план – 0 лв.; отчет –  3 734 лв. 

§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 5 119 лв. 

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодателя  

- Годишен план – 0 лв.; отчет – 2 604 лв. 
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§§ 10-00 Разходи за веществена издръжка  

- Годишен план – 79 400 лв.; отчет – 10 747 лв., в  
това число: 

§§ 10-14 Учебни разходи отчет – 0 лв./ЗДУ/ 

§§ 10-15 Разходи за материали отчет – 935 лв. 

§§ 10-16 Разходи за вода, гориво за отопление и 
ел.енергия  

       отчет – 1 727 лв.  

§§ 10-20 Разходи за външни услуги отчет – 7 923 лв. 

§§ 10-51 Командировки в страната отчет- 0 лв. 

§§ 10-62 Разходи за застраховки отчет- 162 лв. 
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§§ 19-00 Платени данъци, такси и 
административни санкции  

- Годишен план – 3 500 лв.; отчет – 0 лв.,  

 

§§ 40-00 Стипендии  

- Годишен план – 22 589 лв.; отчет – 1 520 лв.,  
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ГОДИШЕН ПЛАН БЮДЖЕТ ОБЩО: 

628 750 ЛЕВА 

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА ОБЩО: 

142 001 ЛЕВА  

 


