
                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АКАД.С.П.КОРОЛЬОВ" ДУПНИЦА 

2600 гр. Дупница,обл. Кюстендил, ул. „Орлинска" 70, тел.0701/51835 

e-mail: pg_koroljov@abv. bg 
 

ОТЧЕТ 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2015 г. 
 

По прихода: 
 

ПАРА-

ГРАФ 

Собствени приходи БЮДЖЕТ за 

2015 г. 

Изпълнение 

от 

01.01.2015 
ДО 

31.12.2015 

 Собствени приходи 7 438 9 406 

24-05 Приходи от наем на имущество 7 836 7 176 

36-19 Други неданъчни приходи   1 408 

37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

бюджетни предприятия 

 

-398 
 

  -398 
 

40-24 

 

Постъпления от продажба на транспортни средства 

  

 1 220 

 

По разхода: 

ПАРА-

ГРАФ 

 БЮДЖЕТ за 

2015 г./ с 

включени 

корекции/ 

Изпълнение 

от 

01.01.2015 
ДО 

31.12.2015 

01 -00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает 

по трудови и служебни правоотношения  

 

462 350 

 

462 350 

0 1 -0 1  Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения 

  

    462 350 

0 2 - 0 0  Други възнаграждения и плащания за 

персонала  

 

39 871 

 

39 871 

02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения   1 827 

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 

 

24 135 

02-08 Обезщетения на персонала, с характер на 

възнаграждение /по НП „Оптимизация на 

училищната мрежа”/ 

 

9 797 

02-09 Други плащания и възнаграждения /болнични от 

работодател/ 
  

   4 112 

0 5 - 0 0  Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 

 

103 016 

 

103 016 

 

05-51 осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

 

54 587 

05-52 осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

  

17 022 

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели   

23 571 

05-80 вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

  

7 836 

10-00 Издръжка     79 416 75 481 



10-12 Медикаменти     364 

10-13 Постелен инвентар и облекло  3 600 

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

 6 395 

10-15 Материали  5 132 

10-16 Вода, горива и енергия      38 649 

10-20 Разходи за външни услуги  17 130 

10-51 Командировки в страната   3 407 

10-62 Разходи за застраховки    804 

1 9 - 0 0  Платени данъци, такси и 

административни санкции 

 

2 104 

 

2 104 

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  

   67 

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  

2 037 

40-00 Стипендии        32 327 30 420 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални 

активи 

 

98 668 

 

98 668 

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения /НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда” / 

  

21 940 

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения /НП „ Модернизиране на 

системата на професионално образование”/ 

  

76 728 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни 

активи 

      

     22 118 

 

22 118 

53-09 Придобиване на други нематериални 

дълготрайни активи  /Архитектурно заснемане, 

обследване на технически характеристики и 

изготвяне на технически паспорт, обследване 

за енергийна ефективност и изготвяне на 

енергиен сертификат/ 

  

 

22 118 

 ОБЩО РАЗХОДИ:     839 870 834 028 

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и  

данъци 

  

210 287 

69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на 

физически лица 
  

37 396 

69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за 

ДОО 

  

111 735 

69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за 

здравно осигуряване 
  

38 903 

69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за 

ДЗПО 
  

13 993 

69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни 

вноски и данъци 
  

8 260 

 

По отношение на просрочията: Към 31.12.2015 г.училището няма просрочени вземания и 

задължения. 
 

1. Извършена е  корекция на бюджета от МОН за 2015 г. /приложение № 9107-128/19.05.2015 
г./ от преходен остатък от 2014 г. и средства за компенсиране на част от разходите за 
транспорт на педагогическия персонал, както следва: 



- увеличение на §  10-00 Издръжка – 1 736 лв. /от преходен остатък/ 
- увеличение на §  10-20 Транспортни разходи – 2 114 лв. 
- увеличение на §  40-00 Стипендии – 27 лв. /от преходен остатък/ 

2. Извършена  е корекция от МОН на бюджета за 2015 г. /приложение № 9107-232/29.09.2015 
г./, както следва: 

- увеличение на § 01-00 – 712 лв. разходи за заплати по НП „На училище без отсъствия”, 
мярка „Без свободен час” 

- увеличение на §05-00 – 158 лв. разходи за осигурителни вноски от работодател по НП 
„На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” 

- увеличение на § 51-00 – 11 085 лв. по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда” 
3. Извършена  е корекция от МОН на бюджета за 2015 г. /приложение № 9107-258/04.11.2015 
г./, както следва: 
     -     увеличение на § 02-00 – 9 797 лв.  по НП „Оптимизация на училищната мрежа“- модул    

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” ,„Изплащане на обезщетения на 

персонала”  
- увеличение на §52-00 – 49 873  лв. по НП „Модернизиране на системата на 

професионално образование” 
- увеличение на § 51-00 – 10 855 лв. по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда” 

4. Извършена е корекция от МОН на бюджета през м.11.2015 г. както следва: 
- увеличение на § 01-00 –  842 лв. разходи за диференцирано заплащане на директор  
- увеличение на § 05-00 –  187 лв. разходи за осигурителни вноски от работодател за 

диференцирано заплащане 
- увеличение на § 10-00 – 1 134 лв. средства по 129 ПМС 
- увеличение на § 10-00 – 248 лв.  средства за ИКТ 
- увеличение на § 01-00 – 6 443 лв. средства по формула съгласно РМС №853/02.11.2015 
5. Извършена е корекция от МОН на бюджета през м.12.2015 г. както следва: 
- увеличение на § 01-00 – 1471 лв. разходи за заплати по НП „На училище без 

отсъствия”, мярка „Без свободен час” 
- увеличение на §05-00 – 326 лв. разходи за осигурителни вноски от работодател по НП 

„На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” 
        - увеличение на §52-00 – 26 855 лв. по  НП „Модернизиране на системата на 
професионално образование” 
       - увеличение на § 53-00 – 22 118 лв. целеви средства за  Архитектурно заснемане, 

обследване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт, обследване за 

енергийна ефективност и изготвяне на енергиен сертификат. 

     - увеличение на § 10-00 – 12 лв. за разходи за провеждане на местните избори 
 6. Със заповед на директора № 287/08.12.2015 г. е извършена корекция на бюджета в резултат 
на преизпълнение на приходите за 2015 г.- 1968 лв., с която сума е увеличен § 01-01. 
 

Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", ЕСФ - проект 

„УСПЕХ". Получена е субсидия в размер на 6 616 лв.преходен остатък по проекта в размер на 9 240 

лв. Разходът по проекта към 31.12.2015 г. е: 

§ 01-01  Заплати и вазнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 9 364 лв.  

§ 05-00  Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 2 057 лв.  
§ 10-00  Издръжка – 4 434 лв. 

§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 4 081 лв. 
 

Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", ЕСФ - проект 

„Ученически практики". Получена е субсидия в размер на 46 844 лв.  и преходен остатък по проекта 

в размер на 607 лв. Разходът по проекта към 31.12.2015 г. е: 

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 6 336 лв.  

§ 02-02 Заплати по извънтрудови правоотношения /граждански договори/ - 8 712 лв.  

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 1 916 лв.  

§ 40-00  Стипендии – 29 700 лв. 

§ 69-00 -Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 4 179 лв. 

 

Катя Лозанова 

Главен счетоводител



 


