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 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ „В. ЛЕВСКИ”                    

                                      ГР.МИЗИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

                                       към 31.12.2018 година 

 

       Утвърдения Бюджет на ПГ  по ХТ „В.Левски” за 2018 година възлиза на 418388 

лева в т.ч. : 

Трансфери (субсидии) – 396428 лева  

 в т.ч. по проекти „Твоят час „ и „Ученически практики”- 14070 

Дофинансиране –               1115 лева 

 Преходен остатък –           6775 лева 

в т.ч. по проект „Твоят час”-  6328 лева 

       I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

1. Приходи от наем на имущество – 0 лв. 

2. Лихви банка – 0 лв. 

3. Дарения – 0 лв. 

      II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности –  386657 лв. 

2. Преходен остатък –6775 лв. 

3. Стипендии даровити деца (ФО ......) –0лв.  

4. НП „Без свободен час в училище“ (ФО ......)  0лв.  

5. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ (ФО ......) – 0лв. 

6. Лихви – 0 лв. 

7. Трансфери между бюджети  10886  лв. 

8.  Проект  „Твоят час”   2483лв 

9.  Проект „Ученически практики”-11587 лв 

Наличност по сметката на училището към 31.12.2018 г –  0 лв 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва: 

         • § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения  

Първоначален план – 224006 лв.  

Актуализиран план –  231202лв. 

Изпълнение –  192378 лв. в т.ч. 

Заплати – 170155 лв. 

ДТВ – 18268 лв. 

Диференцирано заплащане – 3955лв. 

       • § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 13000 лв.  

Актуализиран план – 13782  лв. 

Изпълнение – 13038 лв. в т.ч. 

Граждански договори – 782 лв. 

СБКО – 2864лв. 

Представително облекло – 5874 лв. 
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Обезщетения с характер на възнаграждения – 3518лв. 

Други плащания и възнаграждения – 0 лв. 

      • § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател  

Първоначален план – 54952 лв.  

Актуализиран план    56593 лв. 

Изпълнение –    44103лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО –  23929 лв. 

Осигурителни вноски за УПФ –  6755лв. 

Здравно осигурителни вноски –  9469 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО –     3950 лв. 

       ИЗДРЪЖКА 

       • § 10-13 Постелен инвентар и облекло 

Първоначален план – 600 лв.  

Актуализиран план – 630 лв. 

Изпълнение – 630 лв.  

  •  § 10-15 Материали  

Първоначален план – 15070 лв.  

Актуализиран план –   20033  лв. 

Изпълнение – 15134 лв.   

        • § 10-16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 31912лв.  

Актуализиран план – 32262  лв. 

Изпълнение –   9468лв.  

ЧЕЗ – 8508 лв. 

ВиК – 960 лв. . 

• § 10-20 Външни услуги 

      Първоначален план   30545 лв 

      Актуализиран план  42484 лв 

     Изпълнение   19737   лв 

• § 10-51 Командировки в страната 

        Първоначален план   2700 лв 

       Актуализиран план      2700  лв 

       Изпълнение                  1965  лв 

• § 40  Стипендии 

        Първоначален план   13137 лв 

        Актуализиран план       18702 

       в т.ч. по проект „Ученически практики”-6000 лв 

       Изпълнение           18065   лв 

      в т. ч по проект „Ученически практики”- 6000 лв 

               

 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                             ДИРЕКТОР: 

                     /М.Гечева/                                                /инж.Г.Калмушка/ 


