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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 

 

за прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението 

на активите, пасивите, приходите, разходите  и разчетите  към  

 31 декември 2020 г.                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Дейността на ПГ по икономика през  годината се осъществява при спазване 

принципите на Закона за счетоводството- текущо начисляване и действащо предприятие. 

ПГИ - Разград  е второстепенен разпоредител с бюджет  към МОН на централизирано 

разплащане в система СЕБРА. 

Текущо през годината всички разходи и приходи  се начисляват в момента на тяхното 

възникване, независимо от момента на разплащането им. През посочения отчетен период сме 

реализирали  собствени приходи както следва: 

- от реализирани услуги              § 24-04 / с/ка 7110     1 400,00 лв.        

- от наеми           § 24-05 /  с/ка 7121     1 357,50 лв. 

Забележка: в КО към 31.12.2020 г. е включен и поет ангажимент за наем за м. 

Декември 2019 г., в размер на 100,00  платим през м. Януари 2020 г., който не е платен, 

поради отказ на наемателя. 

 

По дебита на с/ка 4512 разчети за данък по ЗКПО на БП е минало плащането на 

начисления данък върху приходите от стопанска дейност за цялата 2019 г. в размер на 265,65  

лв. + лихва за забавено плащане на данъка за 2018 г. в размер на 0,19 лв., общо 265,84 лв.,  

платен на ТД на НАП след подаване на ГДД по чл.252 от ЗКПО за 2019 г. през м. Март на 

настоящата 2020 г. Платеният данък е отразен в § 37-02 от КО. Начислен, но неплатен е 

годишният данък върху приходите на БП за 2020 г. по кредита на с/ка 4512 в размер на 85,23 

лева. 

 

  Разходите се извършват по следния ред : 

- първо заплати и социални осигуровки; 

- второ стипендии; 

- трето издръжка и други; 

- капиталови разходи. 

 

През посочения период са извършени разходи както следва: 

* Параграф 01 - разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  

правоотношения  и Параграф 02- други  възнаграждения и плащания – записванията са по 

дебита на с/ки 6042  и 6044  от  СБП  общо:                       1 045 206 лв.,  както следва: 

- заплати и ДТВ на персонала          § 01-01  /  с/ка 6042        950 172 лв. 

- възнагр. по извънтр. правоотн.      § 02-02 /  с/ка 6044               922 лв.  

- СБКО и представително облекло   § 02-05 /  с/ка 6042          43 807 лв. 

- обезщетения за персонала              § 02-08 /  с/ка 6042          46 623 лв.           
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- други възнагр. -болнични               § 02-09 /  с/ка 6042            3 682 лв. 

 

 

* Параграф 05-  разходи за осигуровки /по дебита на с/ка: 220 135 лв. от които: 

- ДОО                                      § 05-51  / сметка 6051       112 222 лв. 

- УПФ     § 05-52  / сметка 6051         36 596 лв. 

- здравни осигуровки           § 05-60 / сметка  6052         46 825 лв. 

- ДЗПО    § 05-80  / сметка 6055         24 492 лв. 

 

 Средствата за социални осигуровки са начислени по разходните сметки от СБП и 

данните са подадени в Персонален регистър на НАП. Работните заплати бяха нормално 

изплащани за периода.Отразени са промените в КТД от 11.06.2018 г. и Наредба 1 от 2010 

год. .  Съгласно изискванията на Анекса към КТД от 12.11.2019 г. и ПМС 350 / 19.12.2019 г. 

и със Заповед на директора са увеличени работните заплати на персонала на ПГИ-Разград 

считано от 01.01.2020 г. 

 Към  31.12.2020 год. ПГИ - Разград няма неизплатени заплати и социални осигуровки 

на персонала, т.е. няма задължения към персонала.. 

  

* Параграф 40 -   разходи за стипендии – 40 085 лв. по дебита на сметка 6411. Изплатени са 

полагащите се месечни стипендии към 31.12.2020 г.  

Към  31.12.2020 год. ПГИ - Разград няма неизплатени стипендии на учениците, т.е. 

няма задължения и към учениците. 

 

Оборотите и салдата по разчетните сметки са както следва: 

 

* Сметка 4010 задължения към доставчици - 172 397,60 лв. оборот по кредита и  

оборот по дебита на с/ка 4010 – 169 440,80.  Крайно салдо по кредита на сметката 2 956,80 

лв.  Начислени  са всички разходи към доставчици, съгласно указанията на ДДС № 20/ 2004 

г. и към 31.12.2020 год., гимназията няма неразплатени, просрочени  задължения към 

доставчици, освен салдото по кредита на с/ка 4010 , което представлява задължението ни към 

превозвача /доставчика на услугата –превоз на ученици за м. ноември 2020 г., които ни бяха 

платени от Община Разград в края на годината и още не са ни сторнирани от лимита. 

 

 * Сметка 4110 вземания от клиенти  --      16 939,10 лв. оборот по дебита и 16 639,10 

лв. по кредита-начислени и платени вземания от клиенти от услуги и от наеми. Салдо по 

дебита 300,00 лв. 

 

 * Сметка 4211 задължения към персонала  - 1 045 152 лв. /обороти по 

дебита и кредита, начислени и изплатени възнаграждения към персонала/. 

            * Сметка  4212 задължения по извънтрудови правоотношения  -  922 лв. /обороти 

по дебита и кредита, начислени и изплатени възнаграждения по договори за услуга/.  

 * Сметка 4230 задълж. към персонала-отпуски    - 32 309,00 лв. - оборот по дебита-

сторнирани са провизиите за неизползван отпуск на персонала от 2019 год. и по кредита са 

начислени  провизиите за неизползван отпуск на персонала от 2020 год. 43 729 лв. 

 *  Сметка 4241 задължения към ученици -   40 100,00 лв. /обороти – начислени 

и изплатени  месечни стипендии за годината 40 085,00 лв. и наем общежитие 15,00 лв. / 

 * сметка 4261 подотчетни лица               -   10 344 лв.    оборот по дебита и  оборот по 

кредита.   

 *  Сметка 4512 разчети за данък по ЗКПО - оборот по дебита 265,84 лв. и по 

кредита   - 87,42 лв. с размера на платения данък по ЗКПО за 2019 г., в едно с дължимата 

лихва за закъснение 0,19 лв. /.Крайно салдо по салдо по кредита  87,23 лв. 

* Сметка 4659  разчети за поети осиг.вн.и данъци  - 1560,00 лв. 

* Сметка 4682  разчети със СЕС     -      11 799,69 лв. /салдо по кредита/.  

* Сметка 4887 други дебитори – оборот по дебита 14 252,73 и по кредита 14 431,60 



Сметка 4961 коректив за вземания – начално салдо по дебита   100,00 лв. и оборот 

по дебита със знак (-), начислени вземания от наематели за м. Декември 2019 г., платими 

през м. Януари 2020 г.  

* Сметка 4971 коректив по задължения – начално салдо по кредита   3 302.89 лв.  и 

оборот по кредита със знак (-),  начислени задължения към доставчици за м. Декември 2020 

г., платими през м. Януари 2021 г. 

 

 

В края на периода по сметките за касови и банкови наличности няма крайни салда. 

 

През периода са начислени всички трансфери по сметките от гр.75 от СБП  и 

оборотите  и крайните салда по кредита им са както следва: 

* Сметка 7500 разчети за плащания в СЕБРА /§ 66-02/  -    1 028 945,80 лв. 
* Сметка 7501 вътрешни касови трансфери в лева /§ 61-09/-    5 714,30,00 лв. 

/дебитен оборот и крайно салдо по дебита на сметката/ 

* Сметка 7591 трансфери за ДДФЛ                                    -     82 505,48 лв. 

* Сметка 7595 трансфери за поети ОВ за ДОО  -   231 390,45 лв. 

* Сметка 7596 трансфери за поети ОВ за ЗО              -     77 623,24 лв. 

* Сметка 7597 трансфери за поети ОВ за ДЗПО  -     43 735,94 лв. 

* Сметка 7598 корективен трансфер за поети ОВ и данъци -      1 560,68 лв. 

* Сметка 7600 вътрешни некасови трансфери в отч. група -             0,00 лв. 

 

През 2020 год. няма промяна в счетоводната политика на гимназията. Промяна ще бъде 

извършена съгласно указанията на Първостепенния разпоредител с бюджет, ако има такива. 

Към 31.12.2020 г.  са начислени амортизации на ДА. 

  Осчетоводено е и движението по задбалансовите сметки според указанията на ДДС 

№20 /2004 година. Начислени са всички поети ангажименти по договори считано от 

01.01.2020 год. по сметка 9200, съгласно указанията на МОН и ДДС№14/2013год. Начислени 

и платени са новите задължения и ангажименти   и ангажиментите с незабавна реализация по 

съответните сметки от СБП. 

* Сметка 9909 активи в употреба, изписани на разходи – начално салдо по дебита 

на с/ката 191 726,85 лв. , оборот по дебита 13 397,45 и крайно салдо по дебита на сметката 

205 124,30 лв., като сумите по салдата кореспондират с крайните  салда по кредита на: 

 * Сметка 9981 кореспондираща сметка за активи. 

 

  

 

           През отчетния период е реализиран Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП 

НОИР със средства на ЕС, по който изразходваните средства са отразени във финансово-

правна форма СЕС-КСФ на КО и по счетоводните сметки на оборотната ведомост – баланса 

на БП към 31.12.2020 г. 

 

 По § 01-01 и по дебита на с/ка 6042 са отразени разходите за възнаграждения на 

персонала, ангажиран с ДС към ТД по проекта   3 480,00 лв. 

 

 По § 05-51 и по дебита на с/ка 6051 са отразени разходите за ДОО за с/ка на 

работодателя в размер на   520,18 лв. 

 

 По § 05-60 и по дебита на с/ка 6052 са отразени разходите за ЗОВ за с/ка на 

работодателя в размер на   166,18 лв. 

 

 

 

 



 По § 05-80 и по дебита на с/ка 6055 са отразени разходите за ДЗПО за с/ка на 

работодателя в размер на   96,94 лв. 

 По § 10-20 и по дебита на с/ка 6029 е отразен разход за външна услуга, във връзка с 

проекта в размер на     1 140,00 лв., представляваща оборот и крайно салдо по 

дебита на сметката. 

 

 

 

Осчетоводени са и всички трансфери по с/ките от гр.75 от СБП и оборотите и крайните 

салда са следните: 

 

 Сметка 7532 получени трансфери на СЕС / § 63-01 /                       -     8 124,00 лв. 

 Сметка 7591 поети трансфери за ДДФЛ    / § 69-01 /                       -         300,32 лв. 

 Сметка 7595 поети трансфери за ДОО       / § 69-05 /                       -         810,28 лв. 

 Сметка 7596 поети трансфери за ЗОВ        / § 69-06 /                       -         276,97лв. 

 Сметка 7597 поети трансфери за ДЗПО     / § 69-07 /                       -         173,11лв. 

 Сметка 7598 корективен трансфер за поети ОВ и ДДФЛ           -     1 560,68 лв.    , 

оборот и крайно салдо по дебита на с/ката  и по  § 69-08 / със знак  (-) 1 560.68 лв.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.01.2021 год. 

 

 

Гл. счетоводител:……………………..               Директор на ПГИ:   …………………… 

          / Пенчо Пенчев /                       /инж. Христина Панчева/   


