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              О Б Я С Н И Т Е Л Н А      З А П И С К А 

 

           към касов отчет на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград 

              за периода 01.01.2016г – 30.09.2016г 

 

                   Натурални показатели 

                             Към 30.09.2016г в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград числеността на 

персонала по щат е  47,5  бройки персонал в т.ч 36’5  бр. педагогически персонал и 11 бр. 

непедагогически персонал. В гимназията се обучават 540 ученика редовно обучение и 2 

ученика самостоятелна форма на обучение – общо 542,   разпределени в 20 паралелки от 

VІІІ до ХІІ класове. 

                Стойностни показатели 

                За периода 01.01 – 30.09.2016г са получени средства от различни източници, 

разпределени както следва: 

Наименование Стойност,лв 

1. Субсидия  (общо) § 61-09 

В. т.ч 

 Субсидия 2016г /по стандарт/             

  

593696.00 

2. Субсидия  -  преходен остатък  от 2015г § 95-01 

В. т.ч 

 Целеви остатък от 2015г                       6003,00 

(НП „С грижа за всеки ученик”- 4550лв) 

(Спорт за всички – 1044лв) 

(Стипендии -  371лв) 

 Не целеви остатък от 2015г                  20093,38 

26058,38 

3. Приходи от дарение - 4750лв 

§ 45-01 –4750,00 

4750,00 

4. Дарение  -  преходен остатък  от 2015г § 95-01 

Средствата са за академична стипендия 
3300,00 

5. Приходи от наем  § 24-05    540,00 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ към 30.09.2016г 628344,38 

  

 

През периода 01.01.2016г – 30.09.2016г за дейностите на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” са 

разходвани:  

 

По  параграф 01-01 до параграф 05-00 са изплатени средства в размер на 485059лв.  

 заплати  лв. 369861лв 

 заплати – НП Без свободен час – 1031 лв 

 заплати – НП С грижа за всеки ученик – 2050 лв 

 ДТВ – 24 май – 7020 лв. 

 СБКО – ваучери – 7930 лв. 

 Представително облекло – 12046 лв. 

 осигуровки  82470 лв.  

 Обезщетение болнични за сметка на работодателя – 1108 лв,  

 Обезщетение отпуск за сметка на работодателя – 327 лв 

 Граждански договори – 1215 лв 

По параграф 10-13 са изразходвани средства за работно облекло на непедагогическия 

персонал  в размер на 3454 лева 

По параграф 10-14 са изплатени средства за  учебни материали в размер на 888 лв. 
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По параграф 10-15 са изплатени средства за  материали (канцеларски, дезинфекционни и 

материали за поддръжка и подновяване на мат.база и други  обща стойност 5824 лв., - 

сметка 6019 - се води аналитично по видове разходи 

В.т.ч:   700лв НП „С грижа за всеки ученик” 

             822лв НП „Спорт за всички” 

            

По параграф 10-16 са изплатени разходи в размер на 9954 лв.,  

В т.ч: 

- вода -  898 

- ел.енергия – 5534 

- газ за отопление – 3522 лв. 

 

По параграф 10-20 са изплатени разходи  услуги стойност 20992 лева, -сметка 6029 се 

води аналитично за видовете услуги. 

В.т.ч:    222лв НП „Спорт за всички” 

 

По параграф 10-30 са изплатени разходи  за ремонтни дейности в размер на 3600 лв.  

 

По параграф 10-51 за изразходвани 4043 лева, 87% от които за участия в нац.състезания 

и олимпиади 

В.т.ч:   350лв НП „С грижа за всеки ученик” 

 

По параграф 10-52 за изразходвани 490 лева,  за участия в международни състезания – 

от дарение 

      

По параграф 10-62 за изразходвани 818 лева  за застраховка  сградите на ПГПЧЕ 

 

По параграф 40-00  са изплатени стипендии до м.09 включително както следва: 

Вид 

 

Сума, лв 

 
І уч.срок 

м.01 

уч.2015/16 

ІІ уч.срок 

м.02-06.2016 

уч.2015/16 

Іуч.срок 

м10-12.2016 

уч.2015/16 

 

Социално слаби 16 13  1701 

Сираци-

полусираци,инвалиди 

 

9 
 

9 

  

1134                    

Целева от субсидия     

Отличници 156 128  16716 

Стипендии от дарение 8 9  2010 

Стипендии за даров. 

деца 

  2 1485 

Общо 189 159 2 23046 

 

  

 Разпределените средства за стипендии на учениците в бюджет 2016г са 

недостатъчни. Размера на всички видове  стипендии е  21 лева. 

 

По параграф 51-00  са закупени 4 бр.лаптопи и мултифункционално устройство 

(принтер) на стойност 2536 лв  отнесени в §§ 52-01 

    

 

 

      



 3 

За отчетния период сме изразходвали: 

-  50197 лв за издръжка, което е  54% от планираните средства за  2016 г.  

-  485059 лева за заплати, др.плащания и осигуровки, което е  71% от 

планираните средства за  2016г 

- 19551лв за стипендии, което е 72% от планираните средства 

        Процента   на всички разходи  спрямо плановите към 30.09.2016 г. е 68%. 

 

 

 

            Гл. счетоводител:                                                                             ДИРЕКТОР: 

                                       /Ив. Тодорова/                                                                   /  П. Георгиев/ 

                                                                                                                         

  


