
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ■ МОНТАНА
Бул. „Александър Стамболийски” №37, тел. 096/ 305197; 096/305 178 

e-mail: pglpmontana@abv.bg

О Т Ч Е Т  ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е  НА Б Ю Д Ж Е Т А
за периода 01.01.2021г.- 31.03.2021 г.

В Професионална гимназия по лека промиш леност гр. Монтана се 
обучават 150 броя ученици.

Броят на щатния персонала по трудови правоотнош ения е 19,5 лица, 

от които 14,5 педагози.

Финансиращ  орган на Професионална гимназия по лека 
промишленост е МОН -гр. София.
Към 31.03.2021г. е получена субсидия -актуален лимит в размер 
130339 лв., в т.ч. 35785лв. преходен остатък по проекти-по 
„Подкрепа за успех“-6781лв. и по проект „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“29004лв. Усвоеният лимит е в размер на 
113673,54 лв. в т.ч. изразходени средства по проект „Подкрепа 

за успех“, за възнаграждения на медиатор за м.01.2021и 
02 .2021и 03.2021- лични ос.вн. и данък/и осигурителни вноски 
за с-ка на работодател и по проект „Подкрепа за дуалната 
система на обучение“ преходен остатък 29003,65лв./29004лв./, 

от които през м .0 1.2021 изразходени 26462,35 за машини и 

оборудване по проекта/22284лв. са отразени по 52-03-ДМА 
капиталови СЕС и 4178лв. по 10-14-учебни материали/.

На 31.03.2021г. транзитирани средства по проект Подкрепа за успех 
в размер на 7184лв., отразени по 61-09, но все още невъзстановени по 

сметката на училището.

Приходи, помощи и дарения 
-§ 36-00 Други приходи-Олв.
36-19-други неданъчни приходи-Олв./приход от внесени 
средства от вторични суровини като резултат от 

инвентаризация при брак./

Средствата са усвоени целесъобразно и отразени по параграфи както 

следва:
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- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения -  89512лв.

в т.ч. : левови сметки в СЕБРА —70240 лв. операции в брой — 0 лв.

операции приравнени на касов поток/АОВ+ДДФЛ/ - 19272лв.

-§ 02-00 -Други възнаграждения и плащания за персонала - 
2442лв.
в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  2030лв 
операции в брой -  Олв

операции приравнени на касов поток - 412 лв

НП „Оптимизация на вътреш ната структура на персонала в 

институциите от системата на предуч. и уч. 
образование / обезщетения / -Олв.
- § 02-02 на персонала по извънтрудови правоотнош ения- 538лв. 
в т.ч.:левови сметки и СЕБРА - 510 лв.
операции в брой - 0 лв.

операции приравнени на касов поток-28 лв.

02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с 
характер на възнаграждения 1716 лв. в т.ч. левови сметки и 
С Е Б РА - 1332 лв 
операции в брой - 0 лв.

операции приравнени на касов поток- 384 лв.

02-08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждение по 

НП „Оптимизация на вътреш ната структура на персонала в 
институциите от системата на предуч. и уч. 

образование/обезщетения/ - Олв.

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/- 0 лв. 

операции приравнени на касов поток - 0 лв.

02-09 други плащания и възнаграждения/болн. за сметка на 
работодателя/ 188 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател - 
20736 лв.
в т.ч. операции приравнени на касов поток -20736 лв.
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО -10648 лв.
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ - 3220лв.



05-60 здравно - осигурителни вноски от работодател - 4501 лв. 
05-80-вноски за  Д ЗП О  от работодател - 2367лв.
§10-00 Издръжка -  5426 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  5076 лв. 
операции в брой - 350лв.

По 199 ПМС / 166ПМС/ -средства за физическо възпитание и спорт- 
0лв.
НП ИКТ-Олв.
НП „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул 
„Подобряване на условията за експериментална работа по природни 
науки“-0лв.
10-12 Медикаменти - 14лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
в.т.ч. операции в брой -0 лв.
10-13 Постелен инвентар и облекло/работно обл.на 
непедаг. персонал/ - 0лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  0 лв. 

операции в брой - 0 лв

10-14 Учебни и научно -изследователски разходи и 

книги за библиотеката -50лв.

В т.ч. учебни материали за заниманията по интереси 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  0лв., операции в брой -  0лв.

По 199 ПМС / 166ПМС/ -средства за физическо възпитание и спорт- 

0лв., които са включени в 10-14
НП „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки“-0лв.

10-15 материали- 537 лв. 

в т.ч левови сметки и СЕБРА -  422 лв. 

операции в брой -  115 лв.
10-16 вода,горива и енергия- 2258лв. 
т.ч левови сметки и СЕБРА -2258лв 

10-20 разходи за външни услуги-2567лв. 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА -2346лв. 

операции в брой-221лв. 
по НП ИКТ в у-ще-0лв.
10-30 Текущ  ремонт- 0лв.
10-51 командировки в страната- 0лв.



в т.ч. левови сметки и СЕБРА- Олв.
операции в брой- 0 лв.

10-62 Разходи за застраховки-Олв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-Олв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции -0 
лв.
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции -  4389лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -4389лв. 
операции в брой -Олв.
§ 40-00 Стипендии-2775лв. 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 

операции в брой-2775лв.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни мат.активн-Олв
52- 01 Придобиване на компютри и хардуер-Олв. по ПМС №
283/15.10.2020г.

§ 53-01 Придобиване на нематериални дълготрайни активи-Олв.
53- 01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти-Олв.

§ 61-00 Трансфери между бюджети /нето/Олв.
61 -09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител - 
— 7184лв.

§ 62-00-Трансфери между бюджети и сметки за средства от 
БС/нето/Олв.
62-02-предоставени трансфери — лв.

§ 66-00 Разчети за извършени плащания в СББРА-113674лв.
66-02- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА- 
113674 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 113674лв. и НП Оптимизация на 
вътрешната структура на персонала в институциите от системата на 

предуч. и уч. образование/обезщетения/- 0 лв.
„Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул „Подобряване 

на условията за експериментална работа по природни науки“-0лв., по НП 

ИКТ-Олв.
§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци-40875лв.
69-01-Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица- 

7070лв.

69-05-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО-21692 лв.



69-06- Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване- 
7431 лв.
69-07-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО-4227лв. 
69-08-Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци-455лв. 
§88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 
средствата от Европейския съюз- 22085лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА— 21630лв. 
операции в брой-Олв.

операции приравнени на касов поток— 455лв.

§98-00 Касови операдии, депозити, покупко-продажба на валута и 
сетълмент операдии +/ -3125лв.
98-10 операции в брой между банка и каса+/-3125лв. ^  г, по дг.

Гл. счетоводител: Директор: \\
\

/ Анжела/Гергана Цветанова/



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШ ЛЕНОСТ - М ОН ТАНА 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП-Монтана за периода 
01.01.2021-31.03.2021г. /Първо тримесечие на 2021г./

Брой ученици в дневна, дуална и самостоятелна форма на обучение: 150 
Зает персонал по трудови правоотношения: 19,5 
Собствени приходи: няма 
Разходи към 31.03.2021г., отчетени по:
№ §§ Сума лв.
1. §§01-00-Заплати и възнаграждения персонал 89512
2. §§02-02-Възнаграждения на персонала по 

извънтрудови правоотношения
538

3. §§02-05-СБКО и представително облекло на 
педегагогически персонал

1716

4. §§02-08-обезщ. на персонала /НП 
„Оптимизация на вътр.структура на п-ла“

0

5. §§02-09-др. плащания -болничен за с-ка на 
работодател

188

6. §§ 05-00-Задължителни осигурителни вноски 
от работодател

20736

7. §§ 10-00-Издръжка 5426
8. §§19-81-Платени общински данъци-ТБО 4389
9. §§40-00- Стипендии 2775

Професионална гимназия по лека промишленост -гр. Монтана няма 
неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител: 
/Г ергана Цветан

Директо
/Ан^е^^йде|101^/
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