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О Т Ч Е Т  З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  Б Ю Д Ж Е Т А  

за  п е р и о д а  01.01.2019г.- 31.12.2019 г.

В Професионална гимназия по лека промишленост гр. Монтана се 
обучават 130 броя ученици.
Броят на щатния персонала по трудови правоотношения е 17,5 лица, 
от които 12,5 педагози, а на извънсписъчния педагогически персонал 
е 4 /2 лектори и 1 медиатор на 4ч., назначен по проект „Подкрепа за 
успех“/
Финансиращ орган на Професионална гимназия по лека 
промишленост е МОН -гр. София.
Към 27.12.2019 лв. е получена субсидия -актуален лимит в 
размер 318167.75 лв., а усвоеният лимит е в размер на 
281578.26 лв. в т.ч. 15400 лв. средства по проект „Подкрепа за 
успех“, от които изразходени по проекта за възнаграждения на 
ръководители на групи за 2018/2019г., 2019/2020 и ВТВ на 
медиатор за м.09, 10, 11 и 12.2019г. и за екипа за орг.и 
управление на проекта-общо 3919 лв.БТВ, осигурителни вноски 
за с-ка на работодател 817лв. или общо 3043,30 лв. преведена 
нетна сума и 1694 общо осигурителни вноски и данък, 
изразходени средства за материали и консумативи-2484лв., 
абонамент за сайта „Уча се“-138лв. Остатъкът по проекта е 
8042лв.
147,60лв. завишен лимит на 19.12.2019 от внесени средства от 
вторични суровини като резултат от инвентаризация при брак. 
Приходи, помощи и дарения 
-§ 36-00 Други приходи-148лв.
36-19-други неданъчни приходи-148лв./приход от внесени 
средства от вторични суровини като резултат от 
инвентаризация при брак./

Средствата са усвоени целесъобразно и отразени по параграфи както
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следва:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения -  255118 лв.

в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  200780лв. операции в брой -  0 лв.

операции приравнени на касов поток/ЛОВ+ДДФЛ/ - 54338лв.
В това число и възнаграждения на ръководителите на групи по 
„Занимания по интереси“ и за работа с деца и ученици от уязвими 
групи.
-§ 02-00 -Други възнаграждения и плащания за персонала - 
36942лв.
в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  11099лв 
операции в брой -  127 лв
операции приравнени на касов поток - 1869 лв
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите от системата на предуч. и уч. 
образование/обезщетения/-23847лв.
- § 02-02 на персонала по извънтрудови правоотношения- 1300лв. 
в т.ч.:левови сметки и СЕБРА - 1003 лв.
операции в брой - 127 лв.
операции приравнени на касов поток-170 лв.
02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с 

характер на възнаграждения 10054 лв. в т.ч. левови сметки и 
СЕБРА- 9055лв 
операции в брой - 0 лв.
операции приравнени на касов поток- 999 лв.
02-08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждение по 
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите от системата на предуч. и уч. 
образование/обезщетения/ - 24547лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА по НП Оптимизация на вътрешната 
структура на персонала в институциите от системата на предуч. и уч. 
образование/обезщетения/- 23847 лв. 
операции приравнени на касов поток - 700 лв.
02-09 други плащания и възнаграждения/болн. за сметка на 
работодателя/ 1041 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА



§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател - 
59328 дв.
в т.ч. операции приравнени на касов поток -  59328 лв.
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО -  31400 лв.
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ - 8982лв.
05-60 здравно - осигурителни вноски от работодател - 13211 лв. 
05-80-вноски за ДЗПО от работодател - 5735лв.
§10-00 Издръжка -  41109 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  34274 лв. 
операции в брой - 5439лв.
По 199 ПМС / 154ПМС/ -средства за физическо възпитание и спорт- 
330лв.
НП ИКТ-950лв.
НП „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул 
„Подобряване на условията за експирементална работа по природни 
науки“-446лв.
10-12 Медикаменти - 187 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-145лв. 
в.т.ч. операции в брой -42 лв.
10-13 Постелен инвентар и облекло/работно обл.на 
непедаг.персонал / -1470лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  0 лв. 
операции в брой - 1470 лв
10-14 Учебни и научно -изследователски разходи и 
книги за библиотеката -  5691 лв.
В т.ч. учебни материали за заниманията по интереси 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  4287лв., операции в брой -  958лв.
По 199 ПМС /154ПМС/ -средства за физическо възпитание и спорт- 
330лв., които са включени в 10-14
НП „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул 
„Подобряване на условията за експирементална работа по природни 
науки“-446лв.
10-15 материали- 5208 лв. 
в т.ч левови сметки и СЕБРА -  4480 лв. 
операции в брой -  728 лв.
10-16 вода,горива и енергия- 7995лв. 
т.ч левови сметки и СЕБРА -7995лв 
10-20 разходи за външни услуги-18533лв.



в т.ч. левови сметки и СЕБРА -15963лв. 
операции в брой-1620лв. 
по НП ИКТ в у-ще-950лв.
10-30 Текущ ремонт- Ремонтът е извършен със собствени средства, 
въпреки искането чрез РУО за финансиране по код 50. Отнася се за 
ремонт/подмяна на фаянс в сервизно помещение-1107лв.
10-51 командировки в страната- 621лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА- 0лв. 
операции в брой- 621 лв.
10-62 Разходи за застраховки-297лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-297лв. 
операции в брой-Олв.
§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции - 
4188 лв.
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции -  4188лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -4188лв. 
операции в брой -0лв.
§ 40-00 Стипендии-9852лв. 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-9852лв.
§ 53-01 Придобиване на нематериални дълготрайни активи-270лв.
53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти-270лв. /програмен продукт Windows 10/
§ 61-00 Трансфери между бюджети /нето/-162лв.
61 -09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител - 
148лв. възстановени средства от вторични суровини и 14лв. възстановен 
разход
§ 62-00-Трансфери между бюджети и сметки за средства от 
ЕС/нето/-29лв.
62-02-предоставени трансфери -29лв.-неизразходени средства и 
неверифицирани разходи по проект „Твоят час“ за 2016/2017уч.г., 
възстановени на МОН 0,23лв. по §63-01 и 29,44лв. по §62-02 
§ 66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА-281579лв.
66-02- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА- 
256336 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 223256лв. и НП Оптимизация на 
вътрешната структура на персонала в институциите от системата на 
предуч. и уч. образование/обезщетения/- 23847 лв.



„Разработване и / или адаптиране на учебни помагала“ Модул „Подобряване
на условията за скспирсментална работа по природни науки“-446лв_, по НГГ

ИКТ-950лв.
§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци-117229 
лв.
69-01-Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица- 
20215лв.
69-05-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО-63512 лв.
69-06- Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осшуряване- 
21572 лв.
69-07-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО-10236лв. 
69-08-Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци- 
1694лв.
§88-03 Събрани средства и извършени плащании от/за сметки за 
средствата от Европейския съюз- 8042лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-9736лв. 
операции в брой-0лв.
операции приравнени на касов поток— 1694лв.
§98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и 
сетълмент операции +/- 15566лв.

Гл. счетоводител:

98-10 операции в брой между банка и каса+/-15418лв.

Директор

/Анжела Найденова//Гергана Цветанова/


