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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2017 г.

Получената субсидия към 30.09.2017 г.по с/ка 7500 е 579 657 лв. Собствените транз. 
приходи са 4! 952 лв,- по с/ка 7501 и включват приходи от услуги в учебния автосервиз, 
основно ГТП /годишни технически прегледи /, студена обработка и наеми.

Усвоени са 1325 лв. по НП “Оптимизация на училищната мрежа” за 2017г,- модул 
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите 
общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование''-“ изплащане обезщетения на персонала.

Усвоени са средства по НП „На училище без отсъствия”, мярка „БСЧУ” 1530 лв. 
/вкл. и осигурителни плащания -  лични и за сметка на работодателя/.

Усвоени са средства по НП "Ученически олимпиади и състезания" в размер на 4823 
лв. /от тях 1350 за административни разходи по програмата и 3473 лв. за възнаграждения на 
ръководителите, вкл. и осигур. плащания -  лични и за сметка на работодателя/.

Изплатени са 1350 лв. стипендии на ученици с изявени дарби, съгл. Заповеди на
МОН.

Разходите общо са 809 003 лв. и са посочени по парграфи в отчета за касово 
изпълнение на бюджета - разходи за заплати, социално и здравно осигуряване, стипендии, 
текуща издръжка и др.

Издръжката е 97 126 лв. и включва разходите свързани с вода, горива и ел. енергия, 
природен газ за отопление, външни услуги -телефон, пощенски разходи и др.

Към 30.09.2017 г. остават със салда: с/ка 4010 със сумите за бензин и пощенски 
услуги, дължими за месец септември 2017 г. и сметка 4971 със сумите за тел. услуги и вода 
за месеца, както и сметки 4511 - разчети с ДДС /данък за внасяне/ - 119,87 лв. и 4512 - 
данък ЗКПО за месеца -  70.50 лв.

С извършените разходи е постигното нормалното протичане на учебния процес в 
у ч еб н ото заве д е н и е.

Към 30.09.2017 год. ПГМТ-Пловдив няма просрочени вземания и задължения.
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