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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД09-853/20.03.2019 г. на минис 

образованието и науката са утвърдени бюджетите за 2019 г. на второстеф 

разпоредители с бюджет и показателите за максималните размери на ангажи 

разходи, които могат да бъдат поети през годината и максималните размери на 

задължения за  разходи, които могат да бъдат натрупани през годината.

В изпълнение на чл. 93 от Закона за публичните финанси бю дф  

организации следва да публикуват утвърдените си бюджети на своята и: 

страница при спазване изискванията на Закона за защита на класифиц^ 

информация.

Обръщаме Ви внимание, че поемането на нови задължения и ангажимЬ: 

разходи над утвърдения Ви максимален размер за 2019 г. се извършва сад [< 

извършването на съответните промени по бюджета Ви. Във всички останали 

поемането на подобни задължения и ангажименти е нарушение на бю дф  

дисциплина.

За добро финансово управление на средствата по бюджета Ви сл! 

предприемете мерки и да създадете необходимата организация за спаз
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бюджетната дисциплина, като не се допуска натрупването на просрочени задължения 

и вземания, както и поемането на разходни ангажименти, неосигурени с финансов 

ресурс.

Бюджетът на Вашата институция е публикуван в информационната система на 

Министерство на образованието и науката за администриране на финансовите процеси 

в системата на предучилищното и училищното образование, достъпна на адрес 

http://safspuo.mon.bg.

http://safspuo.mon.bg


ЖЕНИЕ УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № р д  09-853 / 20.03.2019 г. 

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Б ю д ж е т  з а  2 0 1 9  г.

ПГ ТОЛП - Добрич

регион Добрич

ЗАКОН ЗА 
БЮДЖЕТА 

2019
/В ЛЕВА/

I. ПРИХОДИ - в с и ч к о 01 46 560

Собствени приходи 46 560

2. Неданъчни приходи 46 560

2.1. П риходи и д оход и  от  собствен ост 24-00 48 000

2.3. Д руги  неданъчни  приходи 36-00 0

2.4. В несени  Д Д С  и  други  д ан ъ ц и  върху  продаж бите 37-00 -1 440

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 857 038

Общо разходи 857 038

1. Текущи разходи 857 038

1.1. Заплати  и възнаграж дени я за  персонала, нает по трудови  и служ ебни правоотнош ения 01-00 460 000

1.2. Д руги  възнаграж дения и плащ ания за  персонала 02-00 107 000

1.3. Задълж ителни осигури телни  вноски  от работодатели 05-00 114 000

1.4. И здръж ка 10-00 146 781

1.5. П латени  данъци , такси  и  адм ини стративни  санкции 19-00 2 500

1.6. С типендии 40-00 26 757

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щ атни бройки 00-08 26

С редногод .приравнен  брой  деца/учен ици , ф инансирани по стандарти 00-09 309

Брой на завед ени ята  и учреж ден и ята 00-10 1

III. ТРАНСФЕРИ 03 810 478

Трансфери между бюджети (нето) 61-00 810 478

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 173 538

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 173 538


