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ОТЧЕТ 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2016 г. 
 

По прихода: 

ПАРА-

ГРАФ 

Собствени приходи БЮДЖЕТ 

за 2016 г. 

Изпълн.  

01.01.2016- 

30.09.2016 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

 Собствени приходи 6 585   5 223 79 % 

24-05 Приходи от наем на имущество 6 876   5 357  

36-19 Други неданъчни приходи   157  

37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност на бюджетни предприятия 

-291 -291  

 

По разхода: 

ПАРА-

ГРАФ 

 БЮДЖЕТ 

за 2016 г. 

Изпълн.  

01.01.2016- 

30.09.2016 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

01 -00 Заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови и служебни 

правоотношения  

 

454 812 

 

329 807 

 

73 % 

0 1 - 0 1  Заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови правоотношения 

 329 807  

0 2 - 0 0  Други възнаграждения и плащания за 

персонала  

 

53 694 

 

42 617 

 

79 % 

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

 

23 047 

 

02-08 обезщетения за персонала, с характер 

на възнаграждение 

  

 17 506 
 

02-09 Други плащания и възнаграждения 

/болнични от работодател/ 
  

     2 064 
 

0 5 - 0 0  Задължителни 

осигурителни вноски от 

работодатели 

 

99 838 

 

73 173 

 

73 % 

05-51 осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

 

38 480 

 

05-52 осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

  

11 946 
 

05-60 здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 

  

16 643 
 

05-80 вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

  

   6 104 
 

10-00 Издръжка   44 010 35 499      81 % 

10-12 Медикаменти  267  

10-14 Учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 

  

    3 950 
 

10-15 Материали          1 477  



10-16 Вода, горива и енергия   20 535  

10-20 Разходи за външни услуги    7 506  

10-51 Командировки в страната    1 654  

10-62 Разходи за застраховки /на ученици по 

129 ПМС/ 

        36  

10-92 Разходи за договорни санкции и 

неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски 

        74  

1 9 - 0 0  Платени данъци, такси и 

административни санкции 

 

1 840 

  

40-00 Стипендии     32 669 17 472     53 % 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи- /технически 

паспорт и енергиен сертификат на 

физкултурен салон/ 

 

900 

 

1 560 
 

 ОБЩО РАЗХОДИ:   687 763 500 128     73 % 

69-00 Трансфери за поети осигурителни 

вноски и  данъци 

  

145 451 
 

69-01 Трансфери за поети данъци върху 

доходите на физически лица 
  

28 268 
 

69-05 Трансфери за поети осигурителни 

вноски за ДОО 

  

78 687 
 

69-06 Трансфери за поети осигурителни 

вноски за здравно осигуряване 
  

27 596 
 

69-07 Трансфери за поети осигурителни 

вноски за ДЗПО 
  

10 900 
 

 

По отношение на просрочията: Към 30.09.2016 г.училището няма просрочени вземания и задължения. 
 

Към 30.09.2016 г. са извършени следните  корекции на бюджета за 2016 г.: 
 Преходен остатък от 2015 г. в размер на 5 675 лв.и средства за компенсиране на част от 
разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2016 г.в размер на 1 568 лв. Корекциите са 
отразени в бюджета както следва: 

- увеличение на §  10-00 Издръжка /преходен остатък/ – 2590 лв.  
- увеличение на §  10-20 Разходи за външни услуги /транспортни разходи от  преходен 

остатък/ – 611 лв. 
- увеличение на §  10-20 Разходи за външни услуги /129 ПМС преходен остатък/ - 567 лв.  
- увеличение на §  10-20 Разходи за външни услуги /транспортни разходи за 2016 г./ –  
       1 568лв. 
- увеличение на §  40-00 Стипендии /преходен остатък/–  1 907 лв.  

  Корекция на бюджета за 2016 г. в размер на 23 264 лв.. Корекцията е  отразена в бюджета както 
следва: 

- увеличение на §  02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала  – 22 364 лв.  по 
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” 

- увеличение на  § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материали активи – 900 лв. за 
обследване и технически паспорт на физкултурен салон. 

 

 

Катя Лозанова 

Главен счетоводител



 


