
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 
към 31.03.2022 година

Утвърдения бюджет на ПГ „Васил Левски” за първото тримесечие на 2022 
година възлиза на 160359 лв в т.ч. :

Трансфери (субсидии) по стандарти -  124042 лева 
Дофинансиране -  0 лева
Преходен остатък -  31956 лева
По проекти преходен остатък 4361 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 - 160200 лв.
2. Преходен остатък - 36317лв.
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 “и „Равен достъп до образованието по време 

на кризи“ - лв.
Наличност по сметката на училището към 31.03.2022 г - 58317,88 лв от които 

по проекти-4361 лв
III. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ПАРАГРАФИ Е 

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

служебни правоотношения
Първоначален план -  77526 лв 
Актуализиран план -  77526 лв 
Изпълнение- 74142 лв. в т.ч.
Заплати- 74142 лв 
ДТВ -  0 лв.
Диференцирано заплащане -  0 лв.
* § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
Първоначален план -18360 лв 
Актуализиран план 18360 лв 
Изпълнение -  19817 ле. в т.ч.
Граждански договори -  0 лв.
СБКО -  1386 лв.
Представително облекло -  16800 лв.
Обезщетения с характер на възнаграждения -  1631лв.
Други плащания и възнаграждения -  0 лв.
• § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
Първоначален план -  16175лв



Актуализиран план 16175лв 
Изпълнение- 17284лв. вт.ч. 
Осигурителни вноски ДОО -  9218 лв.
Осигурителни вноски за УПФ -  2664 лв. 
Здравно осигурителни вноски -  3727 лв. 
Осигурителни вноски ДЗПО -  1675 лв.
ИЗДРЪЖКА
• § 10-13 Постелен инвентар и облекло
Първоначален план -  700 лв.
Актуализиран план -  700 лв.
Изпълнение -  2800 лв.

• § 10-15 Материали 
Първоначален план -  2300 лв 
Актуализиран план 2300 лв 
Изпълнение -  1362 лв.

•  § 10-16 Вода, горива и енергия 
Първоначален план -  12904 лв 
Актуализиран план -  12904 лв 
Изпълнение- 10077 лв.
ЧЕЗ -  9992 лв.
ВиК -  85 л в ..
• § 10-20 Външни услуги

Първоначален план 12076 лв 
Актуализиран план 12076 лв 
Изпълнение 10605 лв

•  § 10-51 Командировки в страната
Първоначален план 300лв 

Актуализиран план 300 лв 
Изпълнение 352 лв

• § 40 Стипендии
Първоначален план 15657лв 
Актуализиран план 15657лв 
Изпълнение 1605 лв
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Разходите направени за материали и външни услуги са за:
1. телефонни и пощенски разходи -1054,86 лв
2.Стационарен и мобилен интернет във връзка с онлайн обучението на 

учениците -5202,79 лв
3.Защита данни компютри,контрол достъп и термокамера-1862,52 лв
4. Подновяване домейн , заверка седмично разписание,дезинфекционна услуга, 

зареждане тонер касети- актуализация програмни продукти 484,75 лв
5.Възстановени пътни разходи и разходи за наем на педагогически 

специалисти- 1771,54 лв
6. Закупени хранителни продукти за направена изложба послучай патрония 

празник на училището и проведено състезание на учениците, закупени два броя 
охранителни камери и други материали общо за 1591,42 лв
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