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ИНФОРМАЦИЯ 
за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие на 2020 г.

I. ПРИХОДИ за периода 01.01.2020г -  31.03.2020г

1. § 61т00 Трансфери между бюджети /нето/
1.1. § 61-09 „Вътр.трансфери на първост. разпоредител”

• Субсидии ДД 162313лв
• Преходен остатък 62892лв 

в т.ч. Целеви средства 20361лв
1.2. § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на

заетост” 1527лв
2. § 24-00 Приходи и доходи от собственост

§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 90лв
3. § 37-02 Внесен данък върху приходите -11лв

ОБЩО ПРИХОДИ: 226 811лева

II. РАЗХОДИ за периода 01.01.2020г -  31.03.2020г

Изпълнението на бюджета по дейности и бюджетни параграфи е както следва:

Дейност 326 ’’Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка”

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
§01-01 „Заплати за персонала, нает по труд.правоотн.” 71141 лв

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА
§ 02-02 „За персонал извънтрудови правоотн. ” 2182лв
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО с хар. на възнагр.” 9162лв
§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения ” 707лв

ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
§ 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО” 10122лв
§ 05-52 „Осигурителни вноски за УчПФ” 2986лв
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски” 4199лв
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” 2023лв

ИЗДРЪЖКА
§ 10-11 „Храна” 288лв
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” 1505лв
§ 10-15 „Материали” *• 4524лв
§ 10-16 „Вода,гориво и енергия” 5255лв
§ 10-20 „Разходи за външни услуги” 2465лв
§ 10-51 „Командировки в страната” • 143лв
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ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИН.САНКЦИИ 
§ 19-01 „Платени държавни данъци ,мита и такси” 
§ 19-81 „Платени общински данъци ,мита и такси”

СТИПЕНДИИ 
§ 40-00 „Стипендии”

18лв
1581лв

1126лв

Всичко разходи за дейност : 119427лв 

Дейност 338 ’’Ресурсно подпомагане ”

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
§ 01-01 „Заплати за персонала, нает по труд.правоотн.”

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО с хар. на възнагр.”

ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 
§ 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО”
§ 05-52 „Осигурителни вноски за УчПФ”
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски”
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО”

ИЗДРЪЖКА 
§ 10-15 „Материали”

3416лв

661лв

397лв
150лв
167лв
97лв

75 лв

Всичко разходи за дейност : 4963лв 

Дейност 389 ’’Други дейности в образованието”

Проект „Заедно в делници и празници“ Договор БС 33-18-1-010/29.10.2019г с ЦОИДУЕМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
§ 01-01 „Заплати за персонала, нает по труд.правоотн.” 649лв

ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 
§ 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО”
§ 05-52 „Осигурителни вноски за УчПФ”
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски”
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО”

ИЗДРЪЖКА 
§ 10-11 „Храна”
§ 10-15 „Материали”
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”

84лв
26лв
31лв

8лв

72 лв 
2369лв 

350лв

Всичко разходи за дейност : 3589лв 

Дейност 532 ’’Програми за временна заетост ”

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 
§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотн.

ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 
§ 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО”
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски”

1873лв

267лв
90лв

Всичко разходи за дейност : 2230лв



Дейност 713 ’’Спорт за всички ”

ИЗДРЪЖКА
§ 10-15 „Материали” 324лв

Всичко разходи за дейност : 324лв

ОБЩО РАЗХОДИ: 130533лв

Отчетни данни за сметките за средства от Европейския съюз 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

§ 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от ЕС.” 949лв 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
§01-01 „Заплати за персонала, нает по труд.правоотн.” 720лв 

ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
§ 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО” 85лв
§ 05-52 „Осигурителни вноски за УчПФ” 31лв
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски” 34лв
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” 18лв

ИЗДРЪЖКА
§ 10-11 „Храна” 61лв

Всичко разходи по проект : 949лв

Всички възнаграждения на персонала се изплащат редовно. През отчетния период са 
предоставени средства за представително облекло на педагогическият персонал и 
гл.счетоводител и закупено работно облекло за непедагогическия персонал.

За отчетния период гимназията няма просрочени и неразплатени задължения към 
доставчици. Платени са такса битови отпадъци за 2020г и данък върху приходите от 
стопанска дейност за 2019г.

Показателите за поетите ангажименти и новите задължения за разходи не превишават 
максимално допустимият размер.

Гл.счетоводител :
Ан.Николчовска

Директор:
инж. Христинка Минова


