
Професионална гимназия по строителство,електротехника и услуги

град Тетевен

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

съгласно член 291 от ЗПУО

№ Наименование на параграф  и подпараграф

Първоначален 

бюджет с

направени 

корекции към

30.09. 2020 г.

Изпълнение 

бюджет към

30.09.2020 г. % отношение

§

Приходи 3493 2865 82,02

24-04 Нетен приход от продажби на услуги, 1093 1092 99,91

стоки и продукция

24-05 Приходи от наеми 2400 1600 66,67

36-19 Други неданъчни приходи 173 173 0,00

37-02 Внесен данък в/у приходите -356 -351 98,60

37-09 Внесени други данъци -367 -319 86,92

45-01 Текущи помощи и дарения от страната 0 0 0,00

Всичко приходи и дарения 2943 2195 74,58

Трансфери 777908 625448 80,40

61-01

Трансфери между бюджети - получени трансфери

(+) 0 0 0,00

61-09 Вътрешни трансфери в системата 0,00

на първостепенен разпоредител 863797 625448 72,41

Всичко приходи и трансфери 737245 0,00

88-00

Събр. средства и изв.плащания за сметка на др.

бюджети, сметки и фондове -62 -1449 0,00

88-03 Събр. Средства и изв.плащания СЕС -62 -1449 0,00

Депозити и средства по сметки 162882 -93587 -57,46

95-01 Остатък в левове по сметки 

от предходния  период 162882 162882 100,00

95-07 Наличност в левове по сметки в края на периода 0 -256469

Общо приходи: 1029560 532607 51,73

Общ размер на разходите за всички дейности в ПГСЕУ град Тетевен

Пар.  Наименование на параграфите 

Първоначален 

бюджет с

направени 

корекции към

30.09. 2020 г.

Изпълнение 

бюджет към

30.09.2020 г.
% отношение

01-00 Заплати и възнаграждение 494357 323116 65,36

на персонала нает по трудови

и служебни правоотношения

01-01 заплати и възнагр. на персонала нает

по трудови правоотн. 494357 323116 65,36

02-00 Други възнаграждения и 35669 19387 54,35

плащания за персонала



02-01

за нещатен  персонал нает по трудови 

правоотношения 500 0 0,00

02-02

за персонала по извънтрудови 

правоотношения 500 230

02-05

изплатени суми от СБКО за облекло и други пл. на 

персонала с характер на възнаграждение 21587 18688 86,57

02-08
други плащания и възнаграждения

13082 469 3,59

05-00
Задължителни осигурителни вноски от работодател

113039 73998 65,46

05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО

60074 39257 65,35

05-52
осигур. вноски от работодатели за УчПФ

17284 11162 64,58

05-60 здравно-осигурителни вноски 24038 16073 66,86

05-80 вноски за ДЗПО 11643 7506 64,47

10-00 Издръжка 277245 67472 24,34

10-11 храна 1700 0 0,00

10-12 медикаменти 500 44 8,80

10-13 постелен инвентар и облекло 16450 3374 20,51

10-14

учебни и научно-изследователски разходи и книги за

библиотеките 19325 939 4,86

10-15
 материали

65300 19438 29,77

10-16 вода. горива и енергия 77163 5414 7,02

10-20 разходи за външни услуги 33912 9843 29,03

10-30 текущ ремонт 57000 27559 48,35

10-51 командировки в страната 5400 462 8,56

10-62 разходи за застраховки 397 396 99,75

10-92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски 98 3 3,06

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 13719 13306 96,99

19-01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 0,00 0,00 0,00

19-81

платени  общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 13719 13306 96,99

40-00 Стипендии 29517 12694 43,01

52-00 Придобиване на ДМА 66014 22634 0,00

52-01 придобиване на компютри и хардуер 1270 1270 100,00

52-03

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

64744 21364 33,00

 РАЗХОДИ-ВСИЧКО: 1029560 532607 51,73

Първоначалният бюджет на  ПГСЕУ град Тетевен е  в размер на 943200 лв, утвърден със за-   

повед № 149/24.02.2020 г.

За периода 01.01.2020 г.-30.09.2020 г. са направени следните корекции:

1/ за корекции на бюджета във връзка с предоставени средства по НП "Без свободен час",

целеви субсидии за работа с ученици от уязвими групи, по специалности от професии, 

по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, от корекция на средствата, 

 за стипендии,  във връзка с промяна броя на учениците;

2./ корекции във връзка с компенсирана промяна на разходите за отделните дейности

За периода са закупени следните ДМА- компютърна система за 1270 лв., изграждане на 

компютърна  мрежа за 18730,40 лв. и изграждане на система за видеонаблюдение- 2634 лв.

Получени са авансово средства  в размер на 43380 лв. по НП" Осигуряване на съвременна 

образователна среда" за доставка и монтаж на симулатор-тренажор за обучение- за 

 управление на лек автомобил.



Изразходваните средства  в размер на 532607 лв. са разпределени по дейности, както следва:

1./ дейност 326- 451482 лв.

2./ дейност 332-  81125 лв.

 Към 30.09.2020 г. броят на учениците  в дневна форма на обучение - 181 бр., ученици

в общежитие-25 бр. и  ученици в самостоятелна форма на обучение-21 бр. 

Броят на персонала към 30.06.2020 г. е 27, от които 19 бр. педагогически персонал и 8 бр.  

непедагочески /в това число и 0,5 бр. образователен медиатор/.

Гл. счетоводител:…………. Директор:……………

/С. Дойнова/   / Йочка Вълчева/



      

                                                                                                                                        



 

            




