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ДОКЛАД 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 г. 

 

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

държавния бюджет за 2021 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 2021 г. е утвърден със Заповед № РД 09–637 от 12.03.2021 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 2021 г.  

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

„Подкрепа за успех“ – 13 075.76 лв., по проект „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“ – 26 417.09 лв. и проект „Образование за утрешния ден“ – 7.44 лв. През 

периода са усвоени 6 673.54 лв. по проект „Подкрепа за успех“ и 25 856.04 лв. по 

проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. 

       Общо планираните разходи са  1 135 665.00 лева, като 100.00 лв. лева ПГТЛП 

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

разходи. Целевите средства 32 290.00 лв. са предвидени за стипендии. Останалите 

средства се разпределят, както следва: 

1. За ФРЗ – 694 423.00 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 31 885.00 лв., от 

които: 7 935.00 лв. за персонал по извънтрудови правоотношения; 19 733.00 лв. 

за СБКО; 4 217.00 лв. за дните на временна нетрудоспособност от работодател. 

3. За социални осигуровки от работодател са планирани 161 939.00 лв. 

4. За данъци и такси 4 306.00 лв. 

5. За издръжка се предвиждат финансови ресурси в размер на 209 919.00 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 – 124 648.00 лв.; 

 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. 
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       За шестмесечие са получени приходи в размер на 43.60 лв. от продажба на услуги. 

И малко по-подробно ще се спра на разходите за текуща издръжка в частта им на 

изпълнение: 

 вода – 436.53 лв.; 

 горива пропан бутан – 861.22 лв.; 

 канцеларски материали – 2 303.88 лв.; 

 медикаменти и дезинфектанти – 141.00 лв.; 

 учебни материали – 361.00 лв.; 

 други материали – 11 223.51 лв.; 

 транспортни разходи – 3 838.87 лв.; 

 данък върху приходите – 416.44 лв.; 

 пътен данък – 22.38 лв.; 

 винетка – 97.00 лв.; 

 такса битови отпадъци – 4 187.00 лв.; 

 такса телефон – 1 319.18 лв.; 

 такса СОТ – 1 219.80 лв.; 

 интернет – 960.00 лв.; 

 годишни абонаментни такси за поддръжка софтуер и хардуер – 1 560.00 лв.; 

 курсове учители – 2 206.00 лв.; 

 подновяване на домейн и електронен регистър и потребителски акаунт – 2 

622.40 лв.;  

 такса видеонаблюдение – 432.00 лв.; 

 заплати персонал – 312 480.26 лв.; 

 СБКО – 7 416.00 лв.; 

 плащания по извънтрудови правоотношения – 4 636.00 лв.; 

 осигурителни вноски от работодател – 81 319.00 лв.; 

 болнични за сметка на предприятието – 1 109.82 лв. 

       Изплатени са стипендии в размер на 21 440.00 лв. Изплатени транспортни разходи 

на педагогически персонал в размер на 1 598.65 лв. 

       От преходния остатък по  програма „Еразъм +“  не са изразходвани средства. От 

преходния остатък по програма „Подкрепа за успех“ са изразходвани средства в размер 

на 359.00 лв. за външни услуги, за материали 3 596.40 лв., за закупуване на учебни 

материали 202.00 лв., изплатени заплати 6 879.79 лв. и осигуровки 3 206.95 лв. 

Получени са 3 555.00 лв. По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е 

получен преходен остатък в размер на 26 417.00 лв. Изразходвани са средства 25 856.40 

лв. за закупуване на машини и 255.00 лв. за кетъринг, във връзка с обучение на 

наставници. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

са получени средства в размер 946.00 лв. и 28 броя лаптопи. 

       Със средства по инвестиционната програма на МОН са получени 111 050 лв. за 

изграждане на газова и отоплителна инсталация на физкултурен салон и ремонт на 

покрива на залите за шахмат и тенис на маса. По НП0 „Изграждане на Училищна STEM 

среда“ са получени средства в размер на 231 660.00 лв. Изразходвани са 96 566.06 лв.   

 

09.07.2021 г., гр. Попово 

 

Съставил: Юлия Неделчева – гл. счетоводител 
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