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

периода 01.01.2018г.- 30.09.2018 г.

В Професионална гимназия по лека промишленост гр. Монтана се 
обучават 142 броя ученици.
Броят на персонала е 16 лица, от които 12 педагози.
Финансиращ орган на Професионална гимназия по лека 
промишленост е МОН -гр. София.
Към 30.09.2018 лв. е получена субсидия -актуален лимит в размер 
156051 .00 лв.от които 3624лв. преходен остатък по проект „Твоят 
час” и 7888лв. субсидия по проекта, преведена през м.март 
2018г.и 1540лв. през м.септември 2018г.
Към 30.09.2018 г. усвоеният лимит е в размер на 
137919,07лв, от които 2668,86 лв. нетно възнаграждение на 
ръководители, директор и счетоводител по проект Твоят час 
през м.април 2018 и 3482,62лв. нетно възнаграждение и 
окончателно плащане по проекта през м. септември 2018г. 
Средствата са усвоени целесъобразно и отразени по параграфи 
както следва:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения -  131005 лв.
в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  102706 лв. операции в брой -  0 

лв.
операции приравнени на касов поток/ЛОВ+ДДФЛ/ - 28299лв.
-§ 02-00 -Други възнаграждения и плащания за персонала - 
7216лв.
в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  6893 лв 
операции в брой -  0 лв
операции приравнени на касов поток - 323 лв
- 9 02-02 на персонала по извънтрудови правоотношения- 1297лв. 
в т.ч.:левови сметки и СЕБРА - 1201 лв.
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операции в брой - 0 лв.
операции приравнени на касов поток- 96 лв.
02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на 

персонала, с характер на възнаграждения 5654 лв. в т.ч. 
левови сметки и СЕБРА - 5427 лв 
операции в брой - 0 лв.
операции приравнени на касов поток- 227 лв.
02-08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждение - 0 
лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА - 0 лв. /от Бюджета на
училището/операции приравнени на касов поток - 0 лв.
02-09 други плащания и възнаграждения/болн. за сметка на 
работодателя/ -265лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател - 
30189 лв.
в т.ч. операции приравнени на касов поток -  30189 лв.
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО -  16207 лв.
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ- - 4484 лв.
05-60 здравно - осигурителни вноски от работодател - 6773 лв 
05-80-вноски за ДЗПО от работодател-2725лв.
§10-00 Издръжка -  18920 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  14803 лв. 
операции в брой - 3808лв.
10-12 Медикаменти - 5 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
в.т.ч. операции в брой -5 лв.
10-13 Постелен инвентар и облекло/работно обл.на
непедаг. персонал/-900лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  0 лв. 
операции в брой - 900 лв
10-14 Учебни и научно -изследователски разходи и 
книги за библиотеката -  1323 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  625 лв. 
операции в брой -  389 лв.
По 199 ПМС /154ПМС/ -средства за физическо възпитание и 
спорт-309лв.
10-15 материали- 1835 лв. 
в т.ч левови сметки и СЕБРА -  1326 лв.



операции в брой -  509 лв.
10-16 вода,горива и енергия- 4329лв. 
т.ч левови сметки и СЕВРА -  4329 лв 
10-20 разходи за външни услуги-9417лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -8523лв. 
операции в брой-894лв.
10-30 Текущ ремонт-Олв.
10-51 командировки в страната-1100лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-1100лв.
10-62 Разходи за застраховки-11лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-11лв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции - 
4188лв.
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-4899лв. 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-4899лв.
§ 62-00-Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
ЕС/нето/ —  241лв. /заем от бюджета на ПГЛП за 
възнаграждения по проект Твоят час
В т.ч. 62-02-предоставени трансфери — 241лв.
§ 66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА-137919 лв.
66-02- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в 
СЕБРА-137919 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 137610лв. и 309лв. 
по ПМС 199 /154/ за ФВС
§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци- 
62363 лв.
69-01-Трансфери за поети данъци върху доходите на физически 
лица-10274лв.
69-05-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО-32638 лв. 
69-06- Трансфери за поети осигурителни ВНОСКИ За ЗДраВНО 
осигуряване-11035 лв.



69-07-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО-4864лв. 
69-08-Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и 
данъци-3552лв.
§88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за 
сметки за средствата от Европейския съюз- 3624лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-72лв. 
операции в брой-Олв.
операции приравнени на касов поток- -3552лв.

§98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на 
валута и сетълмент операции +/-8707лв.
98-10 операции в брой между банка и каса+/-8707лв.
ПГЛП има предоставен трансфер през м. 12.2017г. в размер на 
6225лв. по проект „Твоят час”. От тях са преведени 50% от 
заявката по договор за материали и консумативи -2928,29лв., 
преходен остатък по проекта 3296,71лв.за 2017/2018г.+326,94лв. 
остатък от 2016/2017уч.г. или 3623,65лв.
През м.02.2018 е получен преходния остатък от предходната 
година в размер на 3624лв., от които 2928,29лв. са изразходени за 
окончателно плащане по договор за доставка на материали и 
консумативи. През м. 03.2018г. са изразходени 550лв. за екскурзия 
по проект Твоят час -външна услуга-превоз по маршрут Монтана- 
Плевен-Монтана и 112 лв. входни такси в Панорама „Плевенска 
епопея” или общо за м.03.2018-662лв., остатък по проект „Твоят 
час” 33,71лв и предоставен нов трансфер през месец март 2018 в 
размер на 7888лв или общо 7921,74лв. От тях през м. 04.2018г. е 
извършено плащане за възнаграждение на ръководители, директор 
и счетоводител за м.10, 11, 12.2017г. в размер на 2668,86лв. нетно 
възнаграждение и 456,57лв. лични осигоровки, 296,57лв. ДДФЛ и 
775,88лв. осигуровки за сметка на работодател или общо 7921,74- 
2668.86-1529,02=3723.86лв. остатък по проект Твоят час. На 
30.08.2018 ПГЛП има предоставен нов трансфер по проект „Твоят 
час” в размер на 1540лв., който е получен през м.09.2018. През 
същия месец е направено окончателно плащане на 
възнагражденията по проекта, които са в размер на 3482,62лв. 
нетна сума и 618,36 лв. лични осиг., 387,02лв. ДДФЛ и 1017,25лв. 
осиг.за сметка на работодател или 4488лв. БТВ и 1017,25лв. осиг. 
За с-ка на работодат. При налични 5263,83 лв., за сметка на



проекта са 5505,25лв т.е.241,42 лв. са предоставените от бюджета 
на ПГЛП за сметка на проект Твоят час.

Гл. счетоводител:

/Гергана Цветанова/


