
I
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 
към 30.09.2020 година

Утвърдения бюджет на ПГ „Васил Левски” гр.Мизия към 30.09. 2020 година възлиза 
на 492568 лева в т.ч. :

Трансфери (субсидии) -  360535 лева 
Дофинансиране -  0 лева
Преходен остатък -  132033 лева

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
1. Приходи от наем на имущество -  0 лв.
2. Лихви банка -  0 лв.
3. Други приходи -  0 лв.
II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)
1. Субсидия - 360535лв.
2. Преходен остатък - 132033
3. Спрени месечни помощи -  лв.
4. НП „Без свободен час в училище“ (Ф О  ) 0лв.
5. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ (Ф О  ) -  0лв.
6. По проект „Подкрепа за успех „ - 3532лв.

Наличност по сметката на училището към 30.09.2020 г - 144074 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 -  266620 лв 
Актуализиран план -  269770 лв 
Изпълнение — 218118 ле. в т.ч.
Заплати- 189803лв 
Д Т В - 28315 лв.
Диференцирано заплащане -  лв.
• § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
Първоначален план — 23243 лв 
Актуализиран план 23243 лв 
Изпълнение -  24951 лв. в т.ч.
Граждански договори - лв.
СБКО -  3098 лв.
Представително облекло -  17983 лв.
Обезщетения с характер на възнаграждения -  3870 лв.
Други плащания и възнаграждения -  0 лв.
• § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
Първоначален план — 61134 лв 
А ктуал изиран план 61869 лв 
Изпълнение -  50054 лв. в т.ч.
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Осигурителни вноски ДОО -  27577 лв. 
Осигурителни вноски за УПФ -  7683 лв. 
Здравно осигурителни вноски -  10746 лв. 
Осигурителни вноски ДЗПО -  4048 лв.
ИЗДРЪЖКА
• § 10-13 Постелен инвентар и облекло
Първоначален план -  2000 лв. 
Актуализиран план -2000 лв.
Изпълнение -  1800 лв.

•  § 10-15 Материали 
Първоначален план -  35463 лв 
Актуализиран план 35796лв 
Изпълнение— 6578 лв.

•  § 10-16 Вода, горива и енергия 
Първоначален план -  19704 лв 
Актуализиран план -  19704 лв 
Изпълнение — 7056 лв.
ЧЕЗ -  6547 лв.
ВиК -  509 л в ..
• § 10-20 Външни услуги

Първоначален план 33058 лв 
Актуализиран план 34783 лв 
Изпълнение 32284 лв

• § 10-51 Командировки в страната
Първоначален план 2250лв 

Актуализиран план 2250 лв 
Изпълнение 378 лв

• § 40 Стипендии
Първоначален план 11726 лв 
Актуализиран план 11726 лв 
Изпълнение 3211лв
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Разходите по № 10-15 и § 10-20 за изминалия период са за изплащане на :
1.Закупени във връзка с COVID 19 

-бойлери -198.00лв
- препарати и дезифектанти -748.58лв 
-предпазни маски и шлемове-247.60 лв
-тоалетна хартия, кухненска хартия и течен сапун -283.20 лв

2. Материали за поддръжка и текущ ремонт -  2115.84 лв
3.Доставка и монтаж на охранителни камери -  1035.60 лв
4. Озвучителна система „Караоке” -278.00 лв
5. Бензинова резачка за дърва, тример за трева, ъглошлайф- 562.96 лв
6. Гориво за резачката и тримера -284.84 лв
7. Зареждане на тонер касети за принтери- 242.64 лв
8.Актуачизация програмни счетоводни програми - 235.43 лв
9. Обслужване на СТМ,замервания осветеност и микроклимат, оценка и 

управление на риска-1199.10 лв
10.По договор с АдминСофт-Плюс (АдминПро и седмично разписание) -660.00 лв
11.По договор с Школо -  1364.40 лв
12.Абонамент за „ Уча се ” -179.40 лв
13. Ремонт прозорци на учебната сграда -  806.00 лв
14.По договор за подържане на ПИС и зареждане на пожарогасители -1110.00 лв
15. Телефонни разговори, интернет , мобилен интернет, таблети 

за дистанционно обучение ,видеодисплей- 15931.85 лв
16.По договор за защита на компютри -  2920.32 лв
17.По договор за контрол на достъп в училище -  3736.26 лв
18.Абонамент за подържане на охранителни камери- 288.00 лв
19.Пътни разходи на педагогически специалисти -1270.00 лв
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