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                                                             ОТЧЕТ 

                              ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ  30.06.2014 г. 

 

По прихода:  

 

ПАРА-

ГРАФ 

Собствени приходи  БЮДЖЕТ  

за 2014 г. 

Изпълн.       

От  

01.01.2014       

до   

30.06.2014                                       

% изпъл- 

нение на  

бюджета  

 Собствени приходи 6 670      3 236    48 % 

24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, 

стоки и продукция 

  

17 
 

24-05 Приходи от наем на имущество  

6876 

 

3438 
 

37-02 Внесен данък върху приходите  

-206 

 

  - 219 

 

 
По разхода: 

 

ПАРА-

ГРАФ 

  БЮДЖЕТ  

за 2014г. 

Изпълн.       

От  

01.01.2014      

до   

30.06.2014                                       

% изпъл- 

нение на  

бюджета  

01 -01  Заплати и възнаграждения на 

персонала нает по трудови и 

служебни правоотношения в т.ч. 

 

 

449 319 

 

 

   219 557 

    

 

49 % 

01 – 01 Заплати и възнагр.на персонала нает по 

тр.правоотношения 

 

436 219 

 

219 557 
 

01 – 09 Допълнително материално 

стимулиране 

 

13 100 

 

   

 

02 – 00 Други възнаграждения и плащания 

на персонала в т.ч. 

 

29 250 

   

    21 201 

 

72 % 

   02 – 05  СБКО и представително 

облекло на педагогически персонал 

       

    18 129 

 

  02-08  Обезщетения за персонала, с 

характер на възнаграждение 

  

         429 

 

  02 – 09   Болнични от работодател        2 643  

05 – 00 Осигурителни вноски от 

работодатели в т.ч. 

 

98 349 

 

48 688 

 

49 % 

  05 – 51   Осиг.в-ки от работодател за 

ДОО 

 

52 394 

 

25 863 

 

  05 – 52   Учителски пенсионен фонд 16 380 8 030  

  05 – 60   Здравно осигурителни вноски 22 215     11 239  

  05 – 80   ДЗПО / родени след 1960 г./ 7 360 3 556  
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10 -00 Издръжка  

         

 

80 208 

 

34 980 

 

44  % 

  10 – 14  Учебни разходи    723  

  

 10 – 15   Материали  

       

       638 

 

  

10 – 16   Вода, горива, енергия 

       

    25 929 

 

    

10 – 20  Разходи за външни услуги  

 

 

       

     6 536 

 

 10 – 51   Командировки в страната         1 078  

 10 – 62   Разходи за застраховки            31  

 10 – 92 Разходи за договорни санкции и 

неустойки /лихви за забавено плащане/ 
  

          45 
 

 40 – 00  Стипендии 33 058      21 928 66 % 

     ОБЩО РАЗХОДИ: 690 184    346 354 50 % 

 Трансфери за поети осигурителни 

вноски и данъци 

  

    105 259 

 

69 - 01 Трансфери за поети данъци върху 

доходите на физически лица 

   

18 528 

 

69 -05 Трансфери за поети осигурителни 

вноски за ДОО 

  

53 077 

 

69 – 06 Трансфери за поети осигурителни 

вноски за ЗО 

        

    18 522 

 

69 – 07       Трансфери за поети осигурителни 

вноски за ДЗПО 

        

      6 350 

 

69 - 08 Корективен трансфер за поети 

осигурителни вноски и данъци 

        

      8 782 

 

 

 

                                                                                     
По отношение на просрочията: Към 30.06.2014 г.училището няма  просрочени вземания и 

задължения. 

 

През първото  шестмесечие са извършени следните корекции на бюджета: 

1. Корекция от МОН на бюджета за 2014 г.от преходен остатък от 2013 г.: 

       - увеличение на § 10-16 Вода , горива и енергия – 17 968,00 лева, които са преходен остатък от    

2013 г. по  § 99-99 – централни доставки от МОН /гориво за отопление/. 

- увеличение на § 10-15 Материали – 1 487,00 лева 

- увеличение на § 40-00 Стипендии – 2 187,00 лева 

 

 Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ – проект 

„УСПЕХ”. Получена е субсидия в размер на 22 515 лв., както и преходен остатък по проекта в 

размер на 12 418 лв.От тях към 30.06.2014 г. са изразходвани: 

§ 01-00 - Заплати – 15 822  лв. 

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател – 3 460 лв. 

§ 10-00 – Издръжка – 11 526 лв., в които се включват разходи за материали, консумативи, ДМА и 

външни  услуги. 

§ 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 6 875 лв. 

 

 

Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ – проект 

„Ученически  практики”. Получена е субсидия в размер на 26 768 лв. Разходът по проекта към 

30.06.2014 г. е: 



§ 01-00 – Заплати по трудови правоотношения –  2 156 лв. 

§ 02-02 – Заплати по граждански договори  - 4 256 лв. 

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател – 776  лв. 

§ 40-00 – Стипендии – 16 800 лв. 

§ 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 1 664 лв. 

 

 

Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ – проект 

„Квалификация на педагогическите специалисти”. Получена е субсидия в размер на 677 лв. 

Разходът по проекта към 30.06.2014 г. е: 

§ 01-00 – Заплати по трудови правоотношения –  555  лв. 

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател –  122  лв. 

§ 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 243  лв. 

 

От общо отчетените разходи в размер на 346 354 лв. 

 § 01 – заплати, разхода  в размер на 219 557  лв. заема 63 % от относителния дял на общите 

разходи; 

 § 02 – други възнаграждения /СБКО, представително облекло, обезщетения и болнични от 

работодателя/ разхода в размер на  21 201  лв. – 6 % от относителния дял на общите разходи; 

 § 05-00 – осигурителни вноски от работодател в размер на 48 688  лв.- 14  % от относителния дял 

на общите разходи; 

 § 10 – издръжка, разхода е в размер на  34 980  лв. – 10  % относителния дял от общите разходи;   

 § 40 Стипендии –  21 928 лв.  представляват 6 % от общите разходи. 

 

Катя Лозанова 

Главен счетоводител 

 

 


