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И Н Ф О Р М А Ц И Я

О г Гинка Иванова Йорданова 
Директор на ПГСС с.Ситово, община Ситово,обл.Силистра

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 
други източници на финансови средства на ПГСС с.Ситово, област Силистра 
към 30.09.2017 г.

Със заповед № 315/19.04.2017 година е утвърден първоначалния 
бюджет за 2017 година на ПГСС с.Ситово, обл.Силистра в размер на 325918 лева, 
със заповед № 367 от 12.06.2017 г. същия е корегиран на 326719 лева и заповед № 
437/07.09.2017 г. от които субсидия на база стандартите в образованието-293463 
лева, неданъчни приходи са 50860 и 10756 лева остатък от предходната година, 
или общо бюджета е 355079. Отчета за деветмесечието на 2017 година е следния:

I. ПО ПРИХОДИТЕ план отчет

§24-04 - Приходи от услуги,ст. и пр 51480 51479 лв.
§36-00 -  Други приходи 80 80 лв.
§ 37-00- Внесени данъци и ДДС -2000 -1711 лв.
§37-01- ДДС -1000 ( - )  747лв.
§37-02 - Данък върху продажби -1000 ( - )  964лв.
§45-00- Помощи и дарения от страната 1300 1300 лв.

Общо: 50860 51148 лв.

И. ПОРАЗХОДИТЕ

§01-00 Заплати и въз. по тр. 203672
§02-00 Др.въз. и плащания на персонала 13340
§05-00 Задължителни осиг.вноски от раб. 49550
§10-00 Издръжка 78842
§19-00 Платени данъци,мита 1100
§40-00 Стипендии 7275
§42-00 Текущи трансфери за домакинства 1300

отчет 
143344 лв 

10110 лв 
31108 лв 

47310 лв 
- 4307 лв 
3845 лв 

562 лв

Общо : 355079 231972лв



Ш .ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

По приходната част в отчета за касово изпълнение на бюджет 2017г. към
30.09.2017 г имаме реализирани приходи от извършване на услуги- нощувки- 
3892лв, авансово по договор- 6000 лв,окончателно разплащане по договор за 
обработка на земята -2015/2016- 41586.86 Други приходи- награди- 80.00 лв.

В горепосочения период са внесени следните данъци:
=ДДС в размер на 747лв , отразен по§ 37-01 -  Внесен ДДС  

= Данък върху продажбите в размер на 964 лв , отразен по§ 37-02 -  Внесен 
Данък върху продажбите
През този отчетен период постъпиха дарения в размер на 1300 лв. от ЕТ „Вендинг 
груп” с.Айдемир-100 лв;от Сезгин Алиибрям- 400 лв и от Муса Мусов- 800 лв.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮ ДЖЕТА  
към 30.09.2017 г

За първото полугодие на 2017 г. имаме получен лимит -субсидия от 
Община Ситово, област Силистра в размер на 237454 лв които са 100% от 
утвърденият ни бюджет за деветмесечието на 2017 година и 1814 лв.по ПОЗПБЛ от 
Бюрото по труда.
Извършените разходи по бюджет 2017 година към горепосоченият период са в 
размер на 231972лв.

- изплатените заплати на персонала към 30.09.2017, които са отразени по
- § 0 1  в размер на 143344 лв.
- §02 Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови 

правоотношения са начислени в размер на 10110 лв. или по този параграф 
извършените разходи са както следва :

- § 02-01-нещатен персонал- 1531 лв.

- § 02-02-извънтрудови правоотнош ения-160

-§02-05 - изплатени суми от СБКО и представително облекло на 
педагогическия персонал - 7896 лв

- § 02-09 Други възнаграждения и плащания -  първите три дни на болнични 
за сметка на работодателя- 523 лв

Извършените разходи по § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели са в размер на 31108лв.

Внесени от работодателя осигурителни вноски са за:

По § те са както следва:

• § 05-51- ДОО
• § 05-52- Учителски пенсионен фонд

- 16020 лв.
- 4520 лв
- 7019 лв
- 3549 лв.

• § 05-60- НЗОК
• § 05-80 ДЗПО

Към 30.09.2017 година извършените и отразени в параграф 10-00 разходи са 
47310 лв , и те са както следва:



§10-11 Храна -  192 лв -  изплащане на разлика в себестойността на храната на 
учениците в стола и разходи за храна 

§10-13 Постелен инвентар и облекло-1278 лв.-работно облекло на работниците за 
2017 година

§10-14 Учебно технически материали -  563 лв (задължителна учебна 
документация)

§10-15 Извършени разходи за материали в 8337лв 
§ 10-16 Разходите за вода, ел.енергия и горива са в размер на 16873 лв.
§ 10-20 Разходите за външни услуги са в размер на 12214 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт- 30 лв.

- § 10-51 Командировки в страната- 467 лв.
§ 10-62 - Разходи за застраховки -2153 лв.
§ 10-91- Други разходи- пътни на учители- 4869 лв.
§ 10-98-Д р у ги  разходи - 334 лв.
§ 19-00 Платени данъци,мита и административни санкции - /- /4307 лв. от 

които 398 лв. платени такси и 4705.37 лв- възстановено ДДС

§40-00 В параграф 40-00 "Стипендии” са платени 3845 лв стипендии на 
ученици.

§42-00 Помощи - 562 лв.
До тук цитираните средства представляват общ отчет на двете основни 

дейности в училището, които са следните:
• Дейност 3 326 «Професионални училища и професионални паралелки 

към средно общообразователно училище»- реализирани разходи 
185618 л в .

• Дейност 3 332 «Общежития» - извършени разходи по дейността -  
44540 лв.

• Новата дейност 532 «Програми за временна заетост» - 1814 лв.

В извънбюджетната сметка на училището - «Разплащателна агенция» няма 
наличности. Всички приходи са използване за заплащане на закупените семена и 
обработки по земеделските земи. Постъпленията от тази процедура са 46292.23 
лева, което прави по 92.58 лв на декар приходи .

По Проект „Твоят час” сме отчели учебната 2016/2017 година. Имаме да 
получаваме средства за направени разходи от нашия бнщжет в размер на 1548
П  Щ )  I ]лева


