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I. IPИХОДИ 

 
За периода 01.01.2016г.- 30.06.2016г. размера  на   собствените  приходи  е 20963 лева, 

в т.ч: 

-параграф 24-05 приходи от наеми - 20191 лева 

-параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги-260 лв 

-параграф 36-19 други неданъчни приходи  - 380 лева 

-параграф 37-02 внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж.предприятия-

1408 лв. 

-параграф 45-01 текущи помощи и дарения от страната- 1540 лв 

. 

 

II.РАЗХОДИ 

 
Разходът по параграф 01-01, който включва възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения  в размер 556753 лева 

През отчетния период са направени разходи и за  други възнаграждения и плащания на 

персонала по параграф 02-00, както следва : 

По параграф 02-02 са изплатени средства на персонала по извън трудови 

правоотношения  – 4765 лева 

По параграф 02-05 са изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждение в размер 

на  39820 лева  

По параграф 02-08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 1060 лева 

По параграф 02-09- други плащания и възнаграждения-болнични от работодателя за 

отчетния перод  са изплатени   3399 лева ,направените разходи са за сметка на  бюджета 

на училището. 

По параграф 05-00-задължителни осигурителни вноски от работодателя са в размер на 

122142 лева,както следва: 

-разходи за държавно обществено осигуряване- 65 404 лева, 

-разходи  за Учителски пенсионен фонд- 18 749 лева, 

-разходи за здравно осигуряване-28157 лева , 

-разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване- 9832 лева 

 

По параграф 10-00-издръжка са направени разходи както следва: 

-параграф 10-12- медикаменти-  125 лева 

-параграф 10-14- учебни разходи- 1998 лева 

-параграф 10-15- материали- 22635 лева 

-параграф 10-16- разходи за вода,горива и ел.енергия- 57357 лева 

-параграф 10-20- разходи за външни услуги- 29859 лева 

-параграф 10-30- текущ ремонт- 72821 лева 



-параграф 10-51- командировка-1080 лева 

-параграф 10-62- разходи за застраховки -1271 лева 

-параграф 19-81-платени общински данъци,такси и др.- 7692 лв 

-параграф 19-01-платени държавни данъци, такси и др.-152 лв. 

 

По параграф 40-00 са  изплатени  стипендии на учениците в размер на 44413 лева. 

По параграф 52-01 придобиване на компютри и хардуер в размер на 1578 лв 

 

По сметка 4500 – Вътрешни некасови трансфери  в размер на  9 317 лева е отразена 

централната доставка на промишлен газьол,необходима за общежитието при ПТГ-

Варна. 

 

По Национална програма“На училище без отсъствия“, 

мярка“Без свободен час“ са  усвоени средства в размер на 914 лв. за възнаграждения и 

осигуровки на педагогическия персонал  

По Национална програма „С грижа за всеки ученик” са усвоени средства  

в размер на 7 800 лева 

За провеждане на национално състезание”Нaционални и международни ученически 

олимпиади и състезания “ са усвоени предоставените средства от МОН в размер на 

5679 лева 

 

 

III.ТРАНСФЕРИ 

 
Параграфа на  задължителните осигурителни вноски от работодател  на  касовия отчет  

кореспондират със салдата по съотвтните сметки от оборотната ведомост както следва:  

 

Параграф 05-51  в размер на  65 404 лева ;с/ка  6051  –  65 404  лв  

Параграф 05-52  в размер на  18 749 лева ;с/ка  60511 – 18 749 лв  

Параграф 05-60  в размер на  28 157 лева ;с/ка  6052   – 28 157 лв 

Параграф 05-80  в размер на    9 832 лева ;с/ка  6055    -   9 832 лв 

 

Трансферите  на  касовия  отчет по параграф 69-00 са в кореспонденция  със 

съответните с/ки от оборотната ведомост,както следва: 

 

-параграф 69-01-   49 189  лева  ;    с/ка 7591 -    49 189 лева 

-параграф 69-05- 132 215  лева  ;    с/ка 7595 -  132 215 лева 

-параграф 69-06-   46 643  лева  ;    с/ка 7596 -    46 643 лева 

-параграф 69-07-   17 558  лева  ;    с/ка 7597 -    17 558 лева 
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