
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

КЪМ 31.03.2020г. 
 

 ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА 



 

I. ПРИХОДИ: 

 

 

 

 

§ 24-04 – от услуги, стоки и продукция: 

•  3080 лв. – ползване  на физкултурния салон 

•  3080 лв. Общо §24-04    

 

§24-05 – наеми 

• 210 лв. Общо §24-05   

 

§36-11 –застрахователно обезщетение 

•  1702 лв. общо §36-11 

 

§36-19 – други приходи: 

•   680 лв. – депозити за участие в търг 

•     50 лв. – вторични суровини;   

        730 лв. – Общо §36-19   

§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност по 

ЗКПО 

• - 99 лв.  

5722 лв. Общо приходи  

 

5623 лв. – общо нетни приходи след приспадане на 

преведения данък.  

 

 



II. РАЗХОДИ: 

 

§01-01 Заплати по трудови правоотношения                 205235 лв.                  

§02-02 Възнаграждения по граждански договори               296 лв. 

§02-05  СБКО                                                                        3607 лв. 

§02-08  Други обезщетения                                                   528 лв. 

§02-09 Други –първите 3 дни от болничните                      1686 лв. 

                                                                            

Общо §01 и §02                                                            211352  лв. 
Заплати и други възнаграждения  



II. РАЗХОДИ: 

• §05 

• Задължителни осигуровки от работодателя: 

•  47634 лв. 

• /За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, 

здравни и допълнителни      задължителни 

пенсионни осигуровки/ 

 

• Общо §01, §02 и §05: 

• Заплати, възнаграждения  и осигуровки  

 

 258986  лв. 

 

 



II. РАЗХОДИ: 

 

§10 Издръжка: 

• §10-15 – материали                                                            4276 лв. 

• §10-16 – вода, горива и енергия                                      22498 лв. 

• §10-20 – външни услуги                                                    11296 лв. 

•                 пътни ученици                                                     4291 лв. 

• §10-51 – командировки в страната                                     644 лв. 

• §10-62 – застраховки                                                            805 лв. 

•                                     ОБЩО:                                          43810 ЛВ. 

• §19-01 – винетки – 2 бр.  и държ.такса                               255 лв. 

 

§ 40-00 Стипендии                                                               19780 лв.
                

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 322831 лв. 

 

 

 



III.ТРАНСФЕРИ: 

ОБЩО СУБСИДИИ  И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ                                        321762 лв.  

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ      4271 лв. 

• ОБЩО ТРАНСФЕРИ:                   326033 лв. 

 

• /Приходи +Трансфери=Разходите-§88/ 

• /5623 лв. + 326033 лв.=  322831 лв.+ 8825 лв./ 

 

• Към 31.03.2020г. нямаме просрочени 

вземания и задължения.   



 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БЮДЖЕТА ПО ВАЛУТНАТА БЮДЖЕТНА СМЕТКА 

ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦРЧР –  

Еразъм 

 

 

Д388 – Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи от чужбина 

ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



I. ПРИХОДИ 

 

•  36-01 – курсови разлики от валутни 

операции                                   -70 лв. 

                                                        - 70 лв. 



II. РАЗХОДИ 

• §10 Издръжка: 

• §02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри -          720 лв. 

•       §05-00 – осигуровки от работодател -                  86 лв. 

           §10-15 – материали                                              604 лв.                                 

• §10-20 – външни услуги                                   27800 лв.: 

• - самолетни билети                                           16915 лв. 

• - автомобилен транспорт                                   1502 лв. 

• - посещения                                                         1080 лв. 

• - обучения на учители                                         5585 лв. 

• - банкови такси                                                      136 лв.      

• §10-52 – краткосрочни командировки              15057 лв. 

•                 в чужбина                                                          

• §10-62 – застраховки                                           171 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ:                                       44348 ЛВ. 

 I –II = - 44508 лв. 

 

          

 

                                                               

 .  



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ  

• §63-01 – бал. плащане Еразъм К1-                    22859 лв. 

 

• §93-10 – привлечени чужди средства -               4499 лв.  

                    от физически лица  

                 - възстановени чужди средства -           -15068 лв. 

                    на  физически лица  

• §95-02 – остатък в левова равностойност по валутна 

сметка към 01.01.2020 г. -                                  147702 лв. 

  

• §95-08 – наличност в левова равностойност по валутна 

сметка към 31.03.2020 г.                                  -115484 лв.   

                                                                                 44508 лв. 

 

                                                                                             



РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ §10-15 РАЗХОДИ§10-15 М-ЛИ Сума (лв.) 

1.Почистващи материали  191,38 

2.Материали за ремонт и 

поддръжка 

3.Канцеларски материали 

447,90  

 

256,94 

4.Учебни материали         

 

1099,40 

5.Дезинфекционни материали, 

термометри 

602,00 

6.Абонаментно поддържане 

копирна машина 

701,92 

7.Учебна документация 371,32 

8.Ваучери за кормуване 

 

150,00 

9.Гаранционно обслужване на 

уч.автомобил Рено Клио  

398,38 

10. Други материали                                                                                       57,30 

ОБЩО: 

 

4276,54                           



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги 

наименование Сума (лв.) 

за пощенски, 

телекомуникационни 

услуги и интернет 

 610,35 

такса служебни 

телефони Виваком 

Интернет на 

служ.лаптопи                                                 

371,64 

 

3886,92 

Разходи за 

квалификация  

50,00 

Поддръжка на 

софтуер  

Наем копирна машина 

547,75     

234,00 

ОБЩО: 5700,66 



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги 

наименование Сума (лв.) 

Разходи за други външни услуги:  5596,80 

СОД 4800 

Защита на личните данни GDPR  180,00 

По договор за адвокатска услуга 

при провеждане на търг 

 150,00 

 

Абонамент за вестник Враца днес  84,00 

Годишен технически преглед  30,00 

Видеонаблюдение работилници 

Обслужване счетоводна програма 

244,80 

75,60 

                                  

Други разходи 32,40 

ОБЩО: 11297,46                              



 

 

 

Изготвил информацията: 

Пиерета Кузманова  

Главен счетоводител 


