ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ”АКАД.С.П.КОРОЛЬОВ” ДУПНИЦА
2600 гр. Дупница,обл. Кюстендил, ул. „Орлинска” 74, тел.0701/51835
e-mail: pg_koroljov@abv.bg
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2013 г.
По прихода:
За периода 01.01.2013 г.-30.09.2013 г. приходите на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов”са в
размер на
6 652 лв., както следва:
§ 24-04 – Приходи от продажба на продукция – 44 лв.
§ 24-05 – Приходи от наем на имущество – 5 537 лв.
§ 28-02 – Приходи от съдебни такси – 200 лв.
§ 36-11 – Получени застрахователни обезщетения – 145 лв.
§ 36-19 – Други не данъчни приходи /от вторични суровини/ - 760 лв.
§ 37-02 – Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни
предприятия –
/-34 лв./
По разхода:
ПАРАГРАФ

01 -01

01 - 01
01 - 09

Изпълн.
БЮДЖЕ от
Т за 2013 01.01.2013
г.
до
30.09.2013
Заплати и възнаграждения на
персонала нает по трудови и служебни
правоотношения в т.ч.
Заплати и възнагр.на персонала нает по
тр.правоотношения
Допълнително материално стимулиране

479 800

338 947

465 800

338 947

% изпълнение на
бюджета

71 %

14 000
02 - 00

05 - 00

Други възнаграждения и плащания на
персонала в т.ч.
02-02 Заплати за персонала по
извънтрудови правоотнош.
02 – 05 СБКО и представително
облекло на педагогически персонал
02-08 Обезщетения за персонала, с
характер на възнаграждение, по НП
„Оптимизация на училищната мрежа”
02 – 09 Болнични от работодател
Задължителни осигурителни вноски
от работодатели:
05 - 51 Осигурителни вноски от
работодател за ДОО
05 - 52 Учителски пенсионен фонд
05 – 60 Здравно осигурителни вноски

31 511

32 455

100 %

1 851
21 731
6 466
2 407
104 900

78 014

56 064
17 495
23 659

42 022
12 979
17 532

74 %

1

10 -00

от работодатели
05 – 80 ДЗПО / родени след 1960 г./
Издръжка

7 682

5 481

103 325

55 560

10 - 11 Храна /за състезанието/
10 - 14 Учебни разходи
10 – 15 Материали

54 %

1 259
1 489
6 328

10 – 16 Вода, горива, енергия
22 290

40 - 00
51-00

10 – 20 Разходи за външни услуги
/телефон, такса СОД,транспортни
разх.на педагог.персонал, пощенски
разходи, интернет такса/
10-30 Текущ ремонт /водопровод/
10 – 40 Платени данъци, мита и такси
10 – 51 Командировки в страната
10 – 62 Разходи за застраховки
10 – 92 Разходи за
глоби,неустойки,наказателни лихви
Стипендии
Основен ремонт на ДМА /смяна на
котле от преходен остатък/
ОБЩО РАЗХОДИ:

99- 99

69-01
69 -05
69 - 06
69 – 07

Централни доставки администрирани
от ПРБК
/централна доставка на гориво за
отопление от МОМН/
Трансфери за поети осигурителни
вноски и данъци
Трансфери за поети данъци върху
доходите на физически лица
Трансфери за поети осигурителни
вноски за ДОО
Трансфери за поети осигурителни
вноски за ЗО
Трансфери за поети осигурителни
вноски за ДЗПО

13 016
6 077
1 777
2 063
451

34 316

810
21 493

11 732

6 738

765 584

533 207

70 %

49 569

21 935

44 %

63 %

151 748
28 551
84 610
28 798
9 789

По отношение на просрочията: Към 30.09.2013 г.училището няма просрочени
вземания и задължения.
Извършена е корекция от МОН на бюджета за 2013 г.към 03.06.2013 г.- увеличение с 37
539 лв., които са включени в § 10- издръжка, от тях:
Преходен остатък 2012 г. – 37 355 лв.
ПМС № 1 от 09.01.2013 г. – транспортни разходи на педагогическия персонал – 184 лв.
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Преходен остатък течни горива, невключен в § 10-00 – 9 569 лв. Същият е включен в §
99-99 – централни доставки от МОН.
Извършена е корекция от МОН на бюджета за 2013 г.към 24.09.2013 г. както следва:
129 ПМС – 1254 лв.
За избори за народни представители – 34 лв.
НП „ИКТ” – 174 лв.
НП „На училище без отсъствия – мярка Без свободен час” – 97 лв.
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, изплащане на
обезщетения на персонала – 1961 лв.
Капиталови разходи за сметка на преходен остатък и субсидия по формула – 11 732 лв.
НП „Ученически национални състезания и нац.и межд.олимпиади” - 2 927 лв.
Получената субсидия от МОН в размер на 2 927 лв., която е за организиране и
провеждане на регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на
моторно превозно средство” е включена в § 10-00 Издръжка и изразходвана както
следва:
§ 10-11 Храна - 1259 лв.
§ 10-15 Материали – 705 лв.
§ 10-16 Бензин – 75 лв.
§ 10-20 Външни услуги /нощувки/ -888 лв.
Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ –
проект „УСПЕХ”. Получена е субсидия в размер на 32 355 лв. Разходът по проекта
към 30.09.2013 г. е:
§ 01-00 - Заплати – 15 094 лв.
§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател – 3 291 лв.
§ 10-00 – Издръжка – 12 873 лв., в които се включват разходи за материали, за
транспорт, за застраховки.
Училището работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ –
проект „Ученически практики”. Получена е субсидия в размер на 14 895 лв.
Разходът по проекта към 30.09.2013 г. е:
§ 01-00 – Заплати по трудови правоотношения – 1 984 лв.
§ 02-02 – Заплати по граждански договори - 2 728 лв.
§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател – 715 лв.

От общо отчетените разходи в размер на 533 207 лв.
§ 01 – заплати, разхода в размер на 338 947 лв. заема 64 % от относителния дял на
общите разходи;
§ 02 – други възнаграждения /външни лектори,СБКО, представително облекло на
педагогическия персонал и болнични от работодателя/ разхода в размер на 32 455 лв. –
7 % от относителния дял на общите разходи;
§ 05-00 – осигурителни вноски от работодател в размер на 78 014 лв.- 15 % от
относителния дял на общите разходи;
§ 10 – издръжка, разхода е в размер на 55 560 лв. – 10 % относителния дял от общите
разходи;
§ 40 Стипендии – 21 493 лв. представляват 4 % от общите разходи.
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Катя Лозанова
Главен счетоводител
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