НАцИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ -ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.12.2020г.
I. Бюджет на НТГ - Пловдив
Утвърдени са разходи в размер на 26495 1 7.ООлв. за 2020г., с включени стипендии в
размер на 112698.00.
Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поти през
2020г. е 433517лв.
Изготвен е План за приходите и разходите по параграфи на Единната бюджетна
класификация за 2020г. съгласно проекто бюджет и разпределение на средствата по формула.
С писмо на МОН от 1 5.04.2020г. е предоставен преходния остаrьк в размер на
206828.ООлв.
За периода 01.01.-31.12.2020г. са направени следните вътрешнокомпенсирани
промяни на бюджета със заповед на директора:
- Увеличават се капиталовите разходи за закупуване на един брой лаптоп необходим
за извършване на инвентаризации с баркод четец за сметка на разходите за материали.
- Увеличават се приходите от дарения и се увеличават разходите за материали.
- Увеличават се разходите за заплати и възнаграждения на персонала както и
задължителние осигурителни вноски и се намаляват разходите в издръжкта с цел
преразпределяне на средствата по параграфи в края на годината.
За периода 01.01.-31.12.2020г. са направени следните корекции на бюджета по решение на

мон:
- Целеви средства за транспортни разходи напедагогическия персонал - 840лева.
- Целеви средства за стипенди за деца с изявени дарби - 2430лева.
- Целеви средства за възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния
фонд - 269лева
- Целеви средства за физическо възпитание и спорт 2979лева.
- По НП Ученически олимпиади и състезания - 55 l2лева.
- По НП ИКТ - 9120лева
- По НП Оптимизиране вътрешната структура на персонала - 53872лева
- Цесеви средства ПМС 283 за компютри - 17344лева.
- Целеви средства Диференцирано заплащане на директор- 1 7б4лева
- Целеви средства Стипендии за образователни резултати - 546 1 5лева
- За компенсиране на разходите за Ковид -19- 25715лв.
- НП УП и НИП - 4531лв. и др.
I. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. -12. 2020г. от МОН:
1659891лв. - за възнаграждения и текуща издръжка
106521лв. - за стипендии
3105лв. - стипендии по заповед от МОН
3482лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
30 ОООлв. - изпреварващо финансиране за стипендии
- 30 ОООлв. - изпреварващо финансиране за стипендии
82 1 7лв. - изравняващ лимит издръжка
269лв. - за застраховка на зградния фонд
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840лв. - за транспортни разходи на педагогически персонал
5512лв. по НП Ученически олимпиади и състезания
5 1 5Злв. - изравняващ лимит за осигуровки
1 03486лв. - преходен остаrьк стипендии
1 03 342лв. - преходен остаrьк - издръжка
80лв. - дарение от И. Иванов
2979лв. - за физическо възпитание и спорт
1 542лв. - Осигуровки по проекти на програма Еразъм+
1 7344лв. - За компютри ПМС 283
546 1 5лв. - Стипендии за образователни резултати
5200лв. - за участия в олимпиади
53872лв. - за изплатени обезщетения
7500лв. - за професионален софтуер
420лв. - за ИТ - интернет
1200лв. - за подръжка на Школо
1 764лв. - за Диференцирано на директор
6801лв. - от резерва
25715лв. - за борба с вируса
4531лв. - НП УП и НИП
271лв. - осигуровки Еразъм+
Всичко получен лимит за разход - 2178453.43лв.
Изразходван лимит за разход - 2037948.68лв.
Неизразходван лимит за разход към 31.12.2020г. - 140504.75лв. Сумата на
неизразходвания лимит включва целеви разходи както следва:
- стипендии - 86210лв.
- Занимания по интереси - 14607лв.
- за Спорт за всички - 260лв.
- транспортни разходи за педагогическия персонал - 559лв.
- НП за изготвяне на УП и НИП - 1783лв.
- НП Ученичеси олимпиади и състезания - 3677лв.
За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи както следва:
85.16 възстановени телефонни разговори над лимита
623.97 възстановени ток и вода от наемател
520.33 възстановени разходи за охрана от УК Съгласие -2004
840.00 внесени суми по договор от УК Съгласие - 2004
87.74 - възстановен данък от наемател
357.00 - възст. Сума за семинар директор
13.50 - за киги
41.67 за представително облекло

II. Анализ на приходите
За периода 01.01.- 31.12.2020г. са реализирани собствени приходи, както следва:
1.Приходи от наеми на имущество - 3482лв. - наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения - 80.лв.
3 Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно
ЗКПО в размер на - 104лв.
По отношение на приходите трябва да се отбележи,че няма да бъде изпълнен плана за
собствени приходи. Причината е обявените извънредното положение и извънредната
епидемиологична обстановка. Сключен бе анекс към договор с наемателя за
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освобождаване от такси за периода до 14.09.2020г. както и след това. Направена е
корекция на бюджета, поради неизпълнение на приходите.

III.

Анализ на разходите

1.Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения
За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 1 870543лв.,
Посочвам изразходваните средства за някои от елементите на брутното трудово
възнаграждение :
За ОМЗ и ДТВ за трудов стаж - l 152916лв.
за награди - 4790лв.
за ПКС - 18250лв.
за лекторски по Справка Образец 1- 33943лв.
ДТВ за 24 май - 33670лв.
ДТВ за 15 септември - 19853лв.
ДТВ за 01 ноември - 10387лв.
За посигнати резултати на педагогически персонал-62725лв.
За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал - 9000лв.
За ДТВ за края на годината - 95563лв.
За втори час на класа -1З 1бЗлв.
за наставници - 350лв.
За ДИ теория - 2588лв.
Оценяване на олимпиади и състезания - 2071лв.
За ДИ практика - 1224лв.
лекторски за заместване на отсъстващ преподавател - 9290лв.
За участия като квестори и членове на комисии/80лв./ - 1 8240лв.
За занимания по интереси - l 1 5бОлв.
за доктор на науките - 1252лв.
За редовен отпуск - 30 1 873лв.
ФРЗ при командировки - 13388лв.
Доп. отпуск за грипна ваканция - 29234лв.
2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала
Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
а/ за наети лица по извън трудови правоотношения/ граждански договори/ - лица,
изпълняващи часове по НП „Ученически олимпиади и състезания" и за Занимания по
интереси, възнаграждения на други по Национални програми - 12264лв.
б/ изплатени суми от СБКО и други:
- за CBkO -73280лв.
- за транспотрт на пътуващи учители - 1011лв.
- за представително облекло - 37514лв.
- за облекло - 5000лв.
в/ Обезщетения - 59642лв.
г/ други плащания - за първите три дни от временната неработоспособност - 85 1 7лв.
Разходи за обезщетения в размер 53872лв. са възстановени от НП „Оптимизация на
вътрешната структура на персонала".

З.Задължителни осигурителни вноски от работодатели -по фондове:
1/ За ДОО - 223913лв.
2/ За Учителски пенсионен фонд - 71678лв.
3/ За Здравно осигурителни вноски - 93 1ООлв.
4/ За ДЗПО - 46353лв.
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4. Издръжка
Изразходвана е обща сума 175377лв.
Изразходваните
средства по някои от под параграфите на Единната бюджетна
класификация са както следва:
За вода, горива и енергия:
Вода - 1837лв.
Горива - 8861лв.
Електроенергия- 1 042 1 лв.
За храна: - SSлв.
За медикаменти: - 476лв.
За ЗУД-1953лв.
За книги/учици по 3И- 3474лв.
За материали - 45248лв. В това число за някои материали:
• за канцеларски материали - lЗ8бlлв.
• ВиК части и ел. материали и др. резервни части - 2352лв.
• тонер - 980лв.
• почистващи и хигиенни материали - 7552лв.
• стопански инвентар - 3049лв. -очила за работа с видеодисплей и шкаф за
мобилен клас
• технически редства - 6196лв. таблети за мобилен клас и компютър, лаптоп
принтер
• спортни пособия - 6989лв.
За външни услуги - 93021лв. Разхода за външни услуги в това число за някои външни
услуги:
транспортни разходи -462лв.
за поща, телефони и интернет - 12978лв.
разходи за квалификация - 14408лв.
софтуер на офис компютри - 4453лв.
кулурни и спортни дейности - 5601лв.
- прегледи на съоръжения - 1 868лв.
- разходи за охрана - 21965лв.
- разходи за почистване - lбЗО2лв.
трудова мдицина - 1 672лв.
други финансови услуги - ЗОлв.
За текущ ремонт - 902лв.
За командировки - 433 lлв.
За застраховки -З 1 О9лв.
За общински данъци и такси - 4622лв.
Изплатени са стипендии - 178562лв.
Капиталови тазходи
-закупен лаптоп за 1 З2Олв. с цел ивършване на инвентаризации с баркод четец
- Разходи за лаптопи по ПМС 283/10.2020г. - 17344лв.
- Разходи за Професионален софтуер по НП ИКТ - 7500лв.

Изготвил:
~
/Д.Казанджиеві4

