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УВАЖАЕМА /УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО /ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР , 

Приложено  Ви  изпращаме  бюджета  за  2015 г . и  показателите  за  максиматп;ите  

размери  на  ангажименти  за  разходи , които  могат  да  бъдат  поети  през  годината  и  
максималните  размери  на  новите  зацдължения  за  разходи , които  могат  да  бъдат  

натрупани  през  годината , утвърдени  със  Заповед  Ns РД09-339/ 23.03.2015 г . на  

минисrьра  на  образованнето  и  науката . В  бюджетната  бланка  е  включен  и  разчетьт  на  

средствата  за  течно  гориво  за  отопление  на  унигппдата  и  обслужващите  звена , 

включени  в  централнаrа  доставка  на  МОН  за  2015 г . 

В  изпълнеине  на  чл . 45 от  ПМС  Ns 8/16.01.2015 г . за  изпълнението  на  държавния  

бюджет  на  Република  България  за  2015 г . Ви  уведомяваме , че  информацнята  за  

разпределение  на  средствата  по  звена  и  по  компоненти  на  формулата  за  всяка  отделна  

дейност  е  публикувана  на  сайта  на  МОН  в  рубриката  „Делегирани  бюджети ". 

За  добро  фниансово  управление  на  средствата  по  бюджета  Ви  за  2015 г . следва  

да  предприемете  мерки  и  да  създацете  необходимата  организация  за  спазване  на  
бюджетната  дисципляна , като  не  се  допуска  натрупването  на  просрочени  задължения  и  

вземания , както  и  поемането  на  разходни  ангахппкенти , неосигурени  с  фниансов  
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Прнложение : утвърден  бюджет  за  2015 г. 

С  уважение , 

КРАСИМИР  ВЪЛЧЕВ  

Главен  секретар  на  Министерството  на  

образованието  и  науката  



ПРИЛОЖЕНИЕ 	 УТВЪРДЕН  СЪС  ЗАПОВЕД  Ns РД  09-339 / 23.03.2015 г. 

НА  МИНИСТЪРА  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА  

Бюджет  за  2015 г . 

Търговска  гимназия  — ПЛОВДИВ  

Пловдив  

ЗАКОН  ЗА  
БЮДЖЕТА  

2015 

В  ЛЕВА / 

1. ПРИХОДИ  - ВСИЧКО  01 13 500 

Собствени  приходх  13 500 

2. Неданъчнх  приходн  13 500 

2.1. Приходи  и  доходи  от  собственост  24-00 13 400 

2.3. Други  неданъчни  приходи  36-00 100 

2.4. Внесени  ДДС  и  други  данъци  върху  продажбите  37-00 0 

П . РАЗХОДИ  - ВСИЧКО  02 1 538 905 

Общо  разходи  1 538 905 

1. Текущх  разходи  1 538 905 

1.1. Заплати  и  възнаграждения  за  персонала , нает  по  трудови  и  служебни  01-00 900 000 
правоотношения  

1.2. Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонада  02-00 100 000 

1.3. Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодатели  05-00 200 000 

1.4. Издръжка  10-00 260 992 

1.5. Платени  данъци , такси  и  ацминистративни  санкции  19-00 5 500 

1.6. Стипендии  40-00 72 413 

НАТУРАЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

Щатни  бройки  00-08 79 

Средногод .приравнен  брой  деца /ученици , финансирани  по  стандарти  00-09 1035 

Брой  на  заведенията  и  учрежденията  00-10 1 

III. ТРАНСФЕРИ  03 1 525 405 

Трансферх  между  бюджети  (нето ) 61-00 1 525 405 

Разчет  за  течни  горива  - централна  доставка , конто  не  се  включени  в §10-00. 0 

Максхмален  размер  на  ангажиментхте  за  разходи , които  могат  да  бъдат  поети  през  2015 г . 338 905 

Максимален  размер  на  новите  задълженхя  за  разходи , които  могат  да  бъдат  хатрупани  през  338 905 
2015 г. 


