
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 
към 31.12.2020 година

Утвърдения бюджет на ПГ „Васил Левски” гр.Мизия към 31.12.2020 година възлиза 
на 629562 лева в т.ч. :

Трансфери (субсидии) -  497529 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 - 487627 лв.
2. Преходен остатък- 132033 лв
3. Спрени месечни помощи -  825 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 „ - 9077 лв.

Наличност по сметката на училището към 31.12.2020 г - 105043 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 -  356499 лв 
Актуализиран план -  364957лв 
Изпълнение -  319067 лв. в т.ч.
Заплати -  259974лв
ДТВ -  45090 лв.
Диференцирано заплащане -  6346 лв.
• § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
Първоначален план -  25000лв 
Актуализиран план 28053 лв 
Изпълнение -  27350 лв. в т.ч.
Граждански договори - 15 лв.
СБКО -  4748 лв.
Представително облекло -  17983 лв.
Обезщетения с характер на възнаграждения -  4604 лв.
Други плащания и възнаграждения -  0 лв.
• § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
Първоначален план -  81257лв 
Актуализиран план 84614 лв 
Изпълнение -  72316 ле. в т.ч.



Осигурителни вноски ДОО -  39908 лв. 
Осигурителни вноски за УПФ -  10764 лв.
Здравно осигурителни вноски -  15611 лв. 
Осигурителни вноски ДЗПО -  6033 лв.
ИЗДРЪЖКА
• § 10-13 Постелен инвентар и облекло
Първоначален план -  2000 лв.
Актуализиран план -2250 лв.
Изпълнение -  2250 лв.

• § 10-15 Материали 
Първоначален план -  47463 лв 
Актуализиран план 44115 лв 
Изпълнение— 25165 лв.
• § 10-16 Вода, горива и енергия 

Първоначапен план -  26272 лв 
Актуализиран план -  26272 лв 
Изпълнение -  8033 лв.
ЧЕЗ -  7070 лв.
ВиК -  963 л в . .
• § 10-20 Външни услуги

Първоначален план 43878 лв 
Актуализиран план 57999 лв 
Изпълнение 57719 лв

• § 10-51 Командировки в страната
3000 лв 
3000 лв

677 лв

15634 лв 
15634 лв 
6056 лв

• § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер
Първоначален план 0 лв 

Актуализиран план 2668 лв 
Изпълнение 2668 лв

п

Първоначален план 
Актуализиран план 
Изпълнение 

• § 40 Стипендии
Първоначален план 
Актуализиран план 
Изпълнение

ГЛ.СЧЕТОВОДИТ ДИРЕКТОР:
/М.Гечк /инж.Г.Калмушка/



Разходите по §10-15 , § 10-20 и §52-01 за изминалия период са за изплащане на :
1 .Закупени във връзка с СОУГО 19 

-бойлери - 198.00лв 
- препарати и дезифектанти -  1276.61лв 
-предпазни маски и шлемове-278.60 лв 

-11УС -лампи - 297.12 лв 
-тоалетна хартия,кухненска хартия и течен сапун -514.54лв 

-пречисватели на въздух 7468.20 лв
2. Материали за поддръжка и текущ ремонт -  7788.03 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 
7.3ареждане на тонер касети за принтери- 354.72 лв
8.Актуализация програмни счетоводни програми - 235.43 лв 
9.Обслужване на СТМ,замервания осветеност и микроклимат,оценка и 

управление на риска- 1199.10 лв 
Ю.По договор с АдминСофт-Плюс (АдминПро и седмично разписание) -660.00 лв
11.По договор с Школо -  2332.32 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 -1530.00 лв
15.Телефонни разговори, интернет , мобилен интернет, видеодисплей- 25988.15 лв
16.По договор за защита на компютри -  3893.76 лв
17.По договор за контрол на достъп в у ч и л и щ е-5272.36
18.Абонамент за подържане на охранителни камери- 576.00 лв
19.Пътни разходи и наем на педагогически специалисти -2152.79лв
20.Материали по проект „Подкрепа за успех” -2587 лв
21.Лаптопи и принтери и таблети за дистанционно обучение -17035.60лв

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/М.Г ечеваУ
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