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ОТЧЕТ  

за  касовото  изпълнение  на  бюджета  и  сметките  за  средпва  от  Европейския  сьюз  към  30.06.2017 г . 

УТОЧНЕН  БЮДЖЕТ  КЪМ  31.03.2017 Г. - 1707 663 лв . утвърден  сьс  заповед  Ns РД  09- 

1818/17.03.2017 г . на  МИНИСГЬРА  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА  

ОТ  ТЯХ  : 

1697 795 лв . утвърдени  по  формули  эа  всяка  дейност  по  единни  разходни  стардарти , в  т .ч . 63 

378 лв . целееи  средстеа  аа  стипендии . 

9 868 пв . собствени  приходи  

Максималния  размер  на  ангажиментите  sa разходи , които  могат  да  бъдат  псети  през  2017 г. е  
313 863 ле . 

Максимален  раамер  на  новите  задължения  за  разходи , които  могат  да  бъдат  натрупани  през  

2017г . е  313 863 пв . 

Завишен  пимит  за  периода  с  допъпнителни  средстеа  

- преходен  остатък  от  2016 година  - 14103 лв . от  които  стипендии  5343 пе . 

- Цепеви  средпва  от  МОН  съпеsания  по  професии ( готвач ,сереитьор ,барман ,хлебар -

спадкар ) — 9 485 лв  

- Цепеви  средпва  от  МОН  за  запраховане  на  сгради  — 218 пе  

- Цепеви  средпва  от  МОН  за  разходи  за  проееждане  на  избори  за  народни  

предпавители  през  2017 г. — 216 лв  

През  периода  е  иаеършена  една  коренция  за  преиапълнение  на  приходите  в  увепичение  на  § 45-01 

— 550,00 лв . и  една  една  корекция  за  вътрешиокомпенсирани  промери  между  параграфите  no ппана  за  
приходите  и  разходите  в  намаление  на  §10-20— разходи  за  външни  услуги  в  раамер  на  3 500 лв . и  
увепичение  на§ 10-91— 2 500 други  разходи  за  СБКО  и § 46-00-1000 ле .рааходи  аа  членски  внос  и  учапие  
в  нетърговски  организации  и  дейнопи  - Европейска  асоциациа  на  учипищата  по  хотелиерпво  и  ryризъм , 

Асоциациа  на  учипищата  по  репорантьорпео  и  хотепиерпео  в  България , Варненска  турипическа  камара  
и  Асоциациа  на  Кеймбридж  училища  в  България . 



1. ОТЧЕТ  НА  БЮДЖЕТА  ЗА  ПЕРИОДА  01.01.2017г  — 30.06.2017 г. 

ПРИХОДИ  ПО  УГОЧНЕН  БЮДЖЕТ  ЗА  2017 г . 

r 	Приходи  - общо  5681,00 лв  
§24-00 	Приходи  и  доходи  от  собпееноп  

§24-05 Приходи  от  наеми  на  имущепво  5131,00 пе  
§24-08 Приходи  от  лихви  по  текущи  банковди  сметки  0,01 лв  

§37-00 	Внесен  ДДС  и  други  разходи  върху  продажбите  
§37-02 внесен  данък  върху  приходите  от  стопанска  дейносг  
н а  бъджетните  предприятия (-)  -599,00 ле  

§45-00 	Помощи  н  дарения  от  праната  
§45-01 Текущи  помощи  и  дарения  от  страната  550,00 лв  

РАЗКОДИ  ПО  УТОЧНЕН  БЮДЖЕТ  3А  2017г  

Всичко  рааходи  за  периода  519 080 ne 
§01-01 Заплати  и  възнаграждения  на  персонала  ,нает  по  трудови  

правоотношения , е  т .ч . изппатенн  по  НП "Без  свободен  час  е  училище " 
519 080 ле  

2 873 лв  
§02-00 Други  възнаграждения  и  мащания  на  персонала  34 259 лв  

§§02-05 Иаплатени  суми  от  СБКО , за  обпекло  и  други  на  персонала  с  
характер  на  възнагранщение (за  предпавитепно  облекло ) 25 375 пв  
§§02-08 Обезщетения  на  персонала  с  характер  на  възнаграждение  2 176 лв  
4§02-09 Други  ппащания  и  възнаграждение (бопиични  работодател ) 6 978 пв  

§05-00 Задыжитепни  осигуритепни  виоски  от  работодател  118196 пе  
§§05-51 Осигурителни  вноски  от  работодатели  за  ДОО  64 448 лв  
§§05-52 Осигурителни  вньски  от  работодатели  за  УчПФ  19 903 лв  
§§05-б0 Здравн o-осигуритепни  вноски  от  работодатели  25 851 лв  
§§05-80 Виоски  за  ДЗПО  ог  работодатели  7 994 лв  

§10-00 Издръжка  114 722 ле  
§§10-12 Медикаменти  256 ле  
§§10-13 Постелен  инвентар  и  обпекло  2 277 лв  
§§10-14 Учебни  u научн o-изследователски  разходи  и  книги  за  
бибпиотеките  12 587 ле  
§§30-15 Материали  
От  тях  по  НП "Училището  територия  на  учениците "-модуп "Националии  
и  международни  ученически  опимпиади  и  състезания ) 

12 130 ле  

500 ле  
§§30-16 Вода ,горива  и  енергия  24 759 лв  

I От  
§§30-20 Разходи  за  външни  услуги 	 42 320 лв  

които  по  НП "Училището  територия  на  учениците "- 
модуп "Национални  и  международни  ученически  олимпиади  и 	 1639 лв  
сьпезания ) 

• §§10-30 Текущ  ремонт 	 8 566 лв  
§§30-51 Командировки  е  страната 	 10 772 пв  
От  тях  по  НП "Училището  територия  на  учениците "-модул "Национални  



и  менщународни  ученически  олимпиади  и  сьпезания ) 7 346 пв  
I §§10-62 Разходи  за  запраховни  

От  които  застраховки  на  ученици  за  участия  в  съпезания  
1016 пв  

61 лв  
§§30-92 Разходи  sa догоеорни  санкции  и  неустойки ,съдебни  
обеащетениа  и  разноски  16 лв  

§39-00 Платени  данъци ,такси  и  админ ипративни  саикции  9 585 лв  

~

§§19-81 Ппатени  общински  данъци  и  такси (данък  сгради  приходи  
попаски  дей ност  и  такса  смет )  
Стипендии  _ 

9 585  лв  
§40-00 
§46-00 

35 820 лв  
Разходи  аа  членски  внос  и  учапие  в  нетьрговски  организац . и  

I дейности  
938 лв  

§69-00 , Трансфери  за  поети  осигурителни  еноски  и  даньци  238 335 лв  
§§69-01 трансфери  за  поети  даньци  върку  доходите  на  физическите  

лица  44 096 лв  
§§69-05 трансфери  за  поети  осигурителни  вносни  за  ДОО  131845 ле  
§469-ОЬ  трансфери  за  поети  осиурителни  вноски  за  30 42 019 лв  
§§69-07 трансфери  за  поеп+ осигурителни  вноски  за  Д3П0 14 276 ле  
§§69-08 корективен  трансфер  за  поети  осигуритепни  вноски  и  даньци  5 199 лв  

Преведени  от  транзитна  сметка  по  сметка  на  МОН  средпва  14174 лв  

От  тях : 	5 131 лв . от  наеми  
550 пв . от  дарения  

1911 лв . възстановени  разходи  

6 582 пв  по  проект  BGO5M20P001-2.004-0004 „ Твоят  час " 

Завишен  от  МОН  пимит  от  собствени  средстеа  5 681 лв . 

Опатък  за  заеишаеане  пимита  по  СЕБРА  няма  

Сторнирани  от  МОН  —1911 лв . Остатьк  за  порниране  няма . 

По  §§б6-02 Разчети  с  първопепенен  разпоредител  за  плащания  в  СЕ 6РА  612 014 пв . 

По  § 62-00 Трансфери  менщу  бюджеп +и  сметки  за  средства  от  ЕС  - 2 056 пв . 

НАТУРАЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ  
щатни  бройки : 

15 

Незаети  кьм  31.03.2017 година  1,5 бр . непедагогически  персонап  

Брой  ученици  към  31.03.2017 г . 

Самопоятелна  г  
930 	 905 	 25 

Оттях : индиеидуална  
форма  на  обучение  -12 	! 
На  ресурсно  подпом агане -2 



Стипендианти : 

Среден  брой  пипендианти 	 137  
За  постигнати  образователни  резултати 	 42 

- C ycnex отличеи  5,75 — 6,00 	14 
- C ycnex отличен  5,50 — 5,75 	28 

За  подпомагане  допъпа  до  обрааование  и  предотвратяване  на 	48 

За  подпогамане  на  ученици  с  трайни  уереждания  и  за  ученици 	45 

Месечна  целева  псипеидия : 	 2 
Затnанспоотии  оазходи  

2. СРЕДСГВА  ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  — СЕС  
2.1.Оп +ет  на  сметките  за  средпва  от  Европейския  сьюз  — КСФ  

Проект  BGO5M20P001-2.004-0004"Твоятчас " 

През  оrvетния  период  предоставената  беввъзмездна  финансова  помощ  от  МОн  по  прсект  
„ Развитие  на  способностите  на  учениците  и  повишаване  на  мотивацията  им  за  учене  чреа  дейности , 

развиващи  специфични  знания , умения  и  компетентности " — Твоят  час - фаза  1, финансиран  от  
Оперативна  програма "Наука  и  обрааование  за  интелигентен  рапеж ", сьфинансирана  от  Европейски  
сьюз  чрез  Ееропейсните  пруктурни  и  инвепиционнни  фондове  е  6 582 ла ..Преходния  остатък  от  2016 

година  по  проекта  в  размер  на  12 624 пе .е  върнат  от  МОн , като  завишен  лимит  в  СЕБРА .Извършените  
разходи  за  периода  са : 

Всичко  разходи  за  периода 	 21262 
§01-01 Заплати  и  еъзнаграждения  на  персонала  , нает  по  трудови  правоотиошения  11264 
§05-00 Оси ryрителни  вноски  от  работодател  2 437 

§§05-51 вно tки  от  работодатеп  ДОО  1236 	; 
§§05-52 вноски  от  работодатеп  за  УчПФ  461 
§§05-60 здравнооси ryрителни  вноски  от  работодател  523 
4§05-80 вноски  от  работодател  за  допъпнително  задъпжитепно  осигуряеане  217 

§10-00 Издръжка  7 561 
§§10-14 учебни  и  научно -изследователсски  разходи  и  книги  за  библиотеките  4 479 	i 
§§10-15 материали 	 2 594  
§§10-20 еъншни  услуги 	 488  

§62-00 i Траисфери  между  бюджети  и  сметки  за  средствата  от  ЕС 	 •2 056  

i I§§62-01 попучени  трансфери 	 2 056  
§63-00 Трансфери  между  сметки  за  средпва  от  ЕС 	 6 582  

~§§63-01 получени  трансфери  j 	6 582 	' 
§69-00 Траисфери  за  поети  оси ryрителни  вноски  и  данъци  4 847 

§§69-01 трансфери  за  поети  данъци  върху  доходите  на  физическите  лица  984 
§§69-05 трансфери  за  поети  оси ryрителни  вноски  ДОО  2 604 
§§69-06 трансфери  за  поети  оси ryрителни  вноски  за  здравно  оси ryряване  872 
§§69-07 	трансфери  за  псети  осигурителни  вноски  за  ДЗПО  387 
§§69-08 	корективен  трансфер  за  поети  осигурителни  вноски  и  даиъци  -4 847 



Към  31.0З .2017г . няма  опатък  от  средства  по  проекта . 

Общиа  размер  на  разходите  по  проекта  е  21262 пв . от  които : 

- 12 624 — преходен  остатък  от  2016 г . 

- 6 582 — получени  трансфери  

- 2 056 — трансфери  между  бюджети  и  смети  за  средствата  от  ЕС  

2.2. Огчет  за  други  средпва  от  Ееропейския  съюз  — ДЕС  

През  отчетния  период  няма  предостаеен  трансфер  по  проект  2016-BGO1-КА102-022925 
„Усъеършенстлуване  на  професионалните  умения  чрез  мобипноп " финансиран  по  програма "Еразъм ", 
ключова  дейност  1 , Образователна  мобилност  за  граждани ",дейност "Образователна  мобипноп  за  
обучаеми  и  учители  е  сферата  на  професионадното  обра sование ". 

Завишен  е  пимита  на  гимназията  с  преходния  опатък  по  §88-03 в  размер  на  2 200 лв  

Всичко  разходиза  периода  
§02-00 Други  възнатраждения  и  ппащания  1316 

§§02-02 -за  персонапа  по  иавънтрудоеи  правоотношения  1316 
§05-00 Осигуритепни  еноски  от  работодатеп  150 

1§§05-51 Осигурителни  еноски  от  работодатели  за  ДОО  103 
§§05-60 Здравно -осигурителни  вноски  от  работодатепи  47 

§10-00 Издръжка  734 
§410-13 Постелен  инвентар  и  облекло  252 
§§10-15 Материали  482 

§69-00 Трансфери  аа  поети  оси ryрителни  виоски  и  данъци  352 
§§69-01 трансфери  за  поети  данъци  върху  доходите  на  физическите  пица  87 
§§69-05 трансфери  за  псети  оси ryритедни  еноски  ДОО  186 
4§69-06 трансфери  за  поети  оси ryритедни  вноски  за  здраено  осигуряване  79 
§§69-08 корективен  трансфер  за  поети  осигурителни  вноски  и  данъци  -352 

В  края  на  отчетния  период  нама  остатлк  от  средства . 

ГП .СЧЕТОВОДИТЕП : 
/Даринка  рсоеа / 


