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О Т Ч Е Т  ЗА  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  Б Ю Д Ж Е Т А
за  периода 01.01.2021г.- 30.06.2021 г.

В Професионална гимназия по лека промишленост гр. Монтана се 
обучават 152 броя ученици.
Броят на щатния персонала по трудови правоотношения е 18,5 лица, 
от които 14,5 педагози.
Финансиращ орган на Професионална гимназия по лека 
промишленост е МОН -гр. София.
Към 30.06.2021г. е получена субсидия -актуален лимит в размер 
298288 лв., в т.ч. 35785лв. преходен остатък по проекти-по 
„Подкрепа за успех“-6781лв. и по проект „Подкрепа за дуалната 
система на обучение“29004лв. и нови 7184лв. по проект 
„Подкрепа за успех“ и 577,50лв. по проект Равен достъп до 
училищно образование в условията на кризи. Усвоеният лимит е 
в размер на 236142,04 лв. в т.ч. изразходени средства по 
проект „Подкрепа за успех“, за възнаграждения на медиатор, 
ръководители, екип за м.01.,02.,03.,04,05 и 06.2021- лични 
ос.вн. и данък/и осигурителни вноски за с-ка на работодател и 
1264,20 /м-ли 10-14 м.ОЗ./ и 1044лв. / 10-15консумативи 
м.04.2021/ и по проект „Подкрепа за дуалната система на 
обучение“ преходен остатък 29003,65лв./29004лв./, от които 
през м.01.2021 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/ и през м.04.2021- 
застраховка на ученици за пробно стажуване-53,02лв./10-62/, 
1222лв.-уч.помагала/10-14/, през м.05.2021-стипендии ученици 
за пробно стажуване, изпл.в брой -350лв. /40-00/по проект П.за 
дуалната система на обуч.
Преходният остатък по проект П.за успех към 31.05.е 
1598,27лв., който е изразходен през м.06.2021 и от новия 
транш 7184лв.-2627,05 изразходени за възн. и ос.вноски.
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Остатък средства по пр.П.за успех е 4556,95лв. към
30.06.2021г.

Остатъкът по проект П.за дуалната система е 916,63лв. от 
прех.ост.
Преведени нови 577,50лв. по проект Равен достъп до 
училищно образование в условията на кризи.
Общо по трите проекта 6051,08 лв. остават, от които 
916,63 са преходен ост от 2020г.
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:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения -  199033лв.

в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -156020 лв. операции в брой -  0 лв.

операции приравнени на касов поток/ЛОВ+ДДФЛ/ - 43013лв.
-§ 02-00 -Други възнаграждения и плащания за персонала - 
15273лв.
в т.ч. : левови сметки в СЕБРА -  14165лв 
операции в брой -  Олв
операции приравнени на касов поток - 1108 лв
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите от системата на предуч. и уч. 
образование / обезщетения / -Олв.
- § 02-02 на персонала по извънтрудови правоотношения- 3745лв. 
в т.ч.:левови сметки и СЕБРА - 3365 лв.
операции в брой - 0 лв.
операции приравнени на касов поток-380 лв.
02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с 

характер на възнаграждения 10850 лв. в т.ч. левови сметки и 
СЕБРА- 10122 лв



операции в брой - 0 лв.
операции приравнени на  касов поток- 728 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/ - 0лв.
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/ 678 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател - 
46224 лв.
в т.ч. операции приравнени на касов поток -46224 лв.
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО -23595 лв.
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ - 7248лв.
05-60 здравно - осигурителни вноски от работодател - 10039 лв. 
05-80-вноски за ДЗПО от работодател - 5342лв.
§10-00 Издръжка -  25984 лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  23084 лв. 
операции в брой - 2900лв.
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 - 105лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА-10лв. 
в.т.ч. операции в брой -95 лв.
10-13 Постелен инвентар и облекло/работно обл.на 
непедаг. персонал/-1500лв. 
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 -490лв.
В т.ч. учебни материали за заниманията по интереси



в т.ч. левови сметки и СЕБРА -  451лв., операции в брой -  39лв.
По 199 П М С  /166ПМ С/ -средства за физическо възпитание и спорт- 
Олв., които са включени в 10-14
НГТ „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“ Модул 
„Подобряване на условията за експериментална работа по природни 
науки“-0лв.
10-15 материали- 9563 лв. 
в т.ч левови сметки и СЕБРА -  8991 лв. 
операции в брой -  572 лв.
10-16 вода,горива и енергия- 3167лв. 
т.ч левови сметки и СЕБРА -3167лв 
10-20 разходи за външни услуги-6884лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -6216лв. 
операции в брой-668лв. 
по НП ИКТ в у-ще-0лв.
10-30 Текущ ремонт- 4249лв., от които 2877лв. за с-ка на субсидия 
/капиталови разходи/ и 1371,60 за с-ка на ПГЛП.
10-51 командировки в страната- 26лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА- 0лв. 
операции в брой- 26 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 - 
4389 лв.
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции -  4389лв. 
в т.ч. левови сметки и СЕБРА -4389лв. 
операции в брой -0лв.
§ 40-00 Стипендии-8170лв. 

в т.ч. левови сметки и СЕБРА-Олв. 
операции в брой-8170лв.
§ 52-00 Придобиване на дълготрайни мат.активи-Олв
52- 01 Придобиване на компютри и хардуер-Олв. по ПМС №
283/15.10.2020г.
§ 53-01 Придобиване на нематериални дълготрайни активн-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 - 
Олв.
§ 62-00-Трансфери между бюджети и сметки за средства от 
ЕС/нето/Олв.
62- 02-предоставени трансфери — лв.
§ 66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА-236142лв.

66-02- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА- 
236142 лв. в т.ч. левови сметки и СЕБРА 236142лв. 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

§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъпи-92663лв.
69-01-Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица- 
16059лв.
69-05-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО-48184 лв.
69-06- Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване- 
16564 лв.
69-07-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО-9538лв. 
69-08-Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци-

§88-03 Събрани средства и извършени плащания от/ за сметки за 
средствата от Европейския съюз- 29732лв.
в т.ч. левови сметки и СЕБРА— 27414лв. 
операции в брой-Олв.
операции приравнени на касов поток— 2318лв.
§98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и 
сетълмент операции +/-11070лв.
98-10 операции в брой между банка и каса+/-11070лв.

ИКТ-Олв.

2318лв.

/Гергана Цветанова/


