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ДОКЛАД 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 г. 
 

 

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

държавния бюджет за 2022 г. и ПМС за изпълнение на държавния бюджет 

 

       Професионална гимназия по техника и лека промишленост е държавно 

професионално училище, финансирано от МОН. Отчетността се извършва в 

съответствие с нормативната база за отчитане на делегиран бюджет. 

       Бюджетът за 2022 г. е утвърден със Заповед № РД 09–2876 от 14.04.2022 г. на 

министъра на образованието и науката, качен е в Информационна система за 

администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и 

училищното образование към МОН и на интернет сайта на ПГТЛП www.pgtlp-

popovo.info и всеки може да се запознае със структурата и разпределението на 

средствата за финансовата 2022 г.  

       Преходен остатък от 2020 г. по проект „Еразъм +“ – 132 371.10 лв., по проект 

„Подкрепа за успех“ – 14 656.03 лв., по проект „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“ – 511.10 лв., по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на 

кризи“ – 550.00 лв. и проект „Образование за утрешния ден“ – 7.29 лв. През периода са 

усвоени 80 923.83 лв. по проект „Еразъм +“ и 975.00 лв. по проект „Подкрепа за 

дуалната система на обучение“. 

       Общо планираните разходи са  1 207 644.00 лева, като 100.00 лв. ПГТЛП трябва да 

осигури във вид на собствени приходи с цел да се покрият минималните разходи. 

Целевите средства 31 499.00 лв. са предвидени за стипендии. Останалите средства се 

разпределят, както следва: 

1. За ФРЗ – 858 716.00 лв., като: 

 22 259.00 лв. от тях са за Диференцирано заплащане на учители, 

представляващо 4.2%; 

 3 159.00 лв. за Диференцирано заплащане на непедагогическия персонал, 

представляващо 2.5%; 

 6 359.00 лв. за квалификация на педагогическия персонал, представляващо 

1.2%. 

2. За други възнаграждения и плащания за персонала са заделени 18 185.00 лв., от 

които: 1 300.00 лв. за персонал по извънтрудови правоотношения; 16 733.00 лв. 

за СБКО; 152.00 лв. за дните на временна нетрудоспособност от работодател. 

3. За социални осигуровки от работодател са планирани 165 314.00 лв. 

4. За данъци и такси 1 903.00 лв. 

5. За издръжка се предвиждат финансови ресурси в размер на 163 623.00 лв., както 

следва: 

 медикаменти – 1 000.00 лв.; 

 постелен инвентар и облекло – 4 216.00 лв.; 

 учебни разходи и книги за библиотеката – 1 851.00 лв.; 

 материали – 78 352.00 лв.; 
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 вода, горива и енергия – 32 494.00 лв.; 

 разходи за външни услуги – 41 179.00 лв.; 

 командировки в страната – 3 600.00 лв.; 

 застраховка сгради – 931.00 лв. 

       За първото тримесечие  са получени приходи в размер на 26.16 лв. от продажба на 

услуги. Разходи за текуща издръжка в частта им на изпълнение: 

 вода – 322.17 лв.; 

 горива пропан бутан – 30 121.13 лв.; 

 канцеларски материали – 336.43 лв.; 

 медикаменти и дезинфектанти – 59.04 лв.; 

 учебни материали – 975.00 лв.; 

 други материали – 792.76 лв.; 

 транспортни разходи – 1 234.40 лв.; 

 данък върху приходите – 14.99 лв.; 

 пътен данък – 22.38 лв.; 

 винетка – 97.00 лв.; 

 такса битови отпадъци – 1 880.49 лв.; 

 такса телефон – 738.79 лв.; 

 такса СОТ – 2 667.64 лв.; 

 годишни абонаментни такси за поддръжка софтуер и хардуер – 780.00 лв.; 

 курсове учители – 1 485.00 лв.; 

 подновяване на домейн и електронен регистър и потребителски акаунт – 

526.80 лв.;  

 заплати персонал – 165 481.64 лв.; 

 СБКО – 3 570.00 лв.; 

 плащания по извънтрудови правоотношения – 10 263.55 лв.; 

 обезщетения на персонала по чл. 222 и чл. 224 от КТ – 67 395.08 лв.; 

 ДТВ – 96 472.00 лв.; 

 осигурителни вноски от работодател – 39 565.65 лв.; 

 болнични за сметка на предприятието – 2 018.70 лв. 

 

       Изплатени са стипендии в размер на 3 798.00 лв.  

       Изплатени транспортни разходи на педагогически персонал в размер на 1 111.34 лв. 

       От преходния остатък по  програма „Еразъм +“ са изразходвани 81 898.83 лв. 

       От преходния остатък по програма „Подкрепа за успех“ не са изразходвани 

средства. 

       По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е получен преходен 

остатък в размер на 511.10 лв.  

 

        

15.04.2022 г.  

гр. Попово 

 

  

Съставил: Юлия Неделчева – гл. счетоводител 
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