
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЪОФИ“ – РАЗГРАД 

 

 

Финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г. 

 

  Изпълнението на делегираният бюджет на НПТГ „Шандор Петьофи“ град Разград 

към 30.09.2018 г. по параграфи на ЕБК за 2018 г. е както следва: 

1.Отчет по параграфи на ЕБК по дейност БЮДЖЕТ 

 По приходна част: 

През  периода 01.01.2018-30.09.2018 г. получените субсидии са в размер на 640 980 лв. и 

средства за стипендии- 38205 лв. За периода юли-септември 2018 лимита ни е бил завишен с 

19678,17 лв. за текущ ремонт на ученическия стол от Инвестиционната политика на МОН; с 

7803,83 лв. по НП „Достъпна архитектурна среда“; с 1632 лв- ПМС 154/2018-средства за 

физическо възпитание и спорт; с 6268 лв. за обезщетения на персонала, с 1949 лв.- АСП спрени 

помощи; с 2092 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и с  1950 лв. НП 

„Национални и международни ученически олимпиади и състезания“. 

 

Име на параграф Параграф Уточнен годишен 
план за 2018 г. 

Отчет към 30.09.2018 
година 

Нетни приходи от продажби на услуги, 
стоки и продукция 

24-04 1000  1562 

Приходи от наеми на имущество 24-05 17740                              11503 

Други неданъчни приходи 36-19 1000 0 

Внесен ДДС 37-01 -4660 -3050 

Внесен данък приходи 37-02 0 -375 

Постъпления от продажба на 
др.оборудване,машини и съоръжения 

40-23 0 4900 

Текущи помощи и дарения от страната 45-01 4560 4420 

Всичко приходи, помощи и дарения  19640 18960 

 

По разходната част: 

Име на параграф Параграф Уточнен годишен 
план за 2018 г. 

Отчет към 30.09.2018 
година 

Заплати на персонал нает по трудови 
правоотношения 

01-01 854815 613924 
 

Други възнаграждения и плащания за 
персонала 

02-02 3000 1482 

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. 
с характер на възнаграждение 

02-05 13500 8703 

Обезщетения за персонала ,с характер на 
възнаграждение 

02-08 3000 3236 
 

Други плащания и възнаграждения 02-09 20500 0 



Осигурителни вноски от работодателя за 
ДОО 

05-51 110500 76340 

Осигурителни вноски от работодателя за 
Учителски пенсионен фонд 

05-52 31100 22588 

Здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

05-60 42460 29738 

Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодатели  

05-80 17612                               12994 

Издръжка 10-00 130000 55113 

Медикаменти 10-12 150 0 

Постелен инвентар и облекло 10-13 5000 0 

Учебни и научно-изследователски 
разходи и книги за библиотеките 

10-14 1000 1240 

Материали 10-15 27000 5277 

Вода, горива и енергия 10-16 57000 20170 

Разходи за външни слуги 10-20 34500 26898 

Командировки  страната 10-51 3500 1280 

Разходи за застраховки 10-62 1500                                  246 

Разходи за глоби, неустойки, наказ.  
лихви и съдебни обезщетения 

10-92 350 2 

Платени общ. Данъци, такси, наказ. 
лихви и административни санкции 

19-81 100 15 

Стипендии 40-00 50758                              33730 

Всичко  1257705 857863 

 

2. Оперативни програми със средства от Европейския съюз 

НПТГ „Шандор Петьофи“ град Разград през периода финализира дейността по проект  

„Твоят час“. Отчетените разходи са в размер на 27797 лева. Предоставените средства от бюджета  

в размер на 5070 лв. се възстановиха през месец септември.  

Към 31.08. 2018 приключи и дейността по проект „Ученически практики“, по който бяха 

получени  23067 лв. От тази сума са изплатени 9900 лв.  за стипендии на завършилите 

практиканти и 13046 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски. Неусвоените средства в 

размер на  121 лв. се възстановиха по сметката на МОН. 

3.Неразплатени вземания и задължения 

Към 30.09.2018 г. НПТГ „Шандор Петьофи“ град Разград няма неразплатени и просрочени 

вземания и задължения. 

В условията на финансова криза  Гимназията спазва политика на икономии, ограничаване 

на разходите за постигане на максимална ефективност от изразходените средства. 

 

Гл. счетоводител: …….….../п/……….…                                                 Директор:  .……….../п/……..……    

             /Мирослава Куманова/                                                                        /инж. Нешка Христова/                         


