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И Н Ф О Р М А Ц И Я
or

Боряна Йорданова Мочева
Директор на Професионална гимназия по моден дизайн -  В.Търново

Относно: Прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищно и училищно образование и в 
изпълнение на държавния бюджет на Република България в ПГ по моден дизайн -  В.Търново за 
четвъртото тримесечие на 2020 г.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ КЪМ 31.12.2020 г.
Собствените приходи от продажба на фризьорски, козметични и учебни услуги за отчетния 

период са в размер на 547,00 лв. и средства предназначени за компенсиране на стойността на 
транспорта на ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона на предучилищно и училищно образование -  
2281,00 лв.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г.
Разходите на ПГ по моден дизайн В.Търново по бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г. 

са в размер на -  456 921 лв.
Уточнен

План
- БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА - по закона за ДБ 416144
По параграфи са разпределени, както следва:
- параграф 01-00 заплати и възнаграждения на персонала 278 716

в т. ч. 01 -  01 заплати и възнаграждения 278 716
-параграф 02 -  00 Други възнаграждения и плащания 13 792
в т.ч. 02-02 - за персонал по извънтрудови правоотношения 
в т.ч. 02-05 - изплатени суми от СБКО
в т.ч. 02-05 - за представително облекло на педагогически персонал 
в т. ч. 02-08 -обезщетения за персонал - от Бюджета 
в т.ч. 02-08 -  НП „Обезщетения“
в т.ч. 02-09 -  други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/

66 812 
47 168

1 500 
8 156

-параграф 05 -  00 задължителни осигурителни вноски -  
-параграф 10 -  00 издръжка
В т. ч. за учебни разходи 

за работно облекло 
за материали 
за вода, горива и енергия 
за външни услуги 
за командировка 
за застраховки

- параграф 19 -  81 платени общински такси /такса смет/
- параграф 40 - 00 Стипендии
- параграф 52 - 00 Придобиване на ДМА
- параграф 53 - 00 Придобиване на НДМА

АНАЛИЗ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОД 
Поетите ангажименти за незабавна реализация към четвъртото тримесечие са в размер на 

56 049 лв. и всички са разплатени своевременно.
Училището няма неразплатени разходи и просрочени задълженця'ЛШ*р-доставчици към 

31.12.2020 г.
Не е предоставена информация на училищното настоятелство 

такова, но е предоставена на обществения съвет, съгласно изискван

Директор:
/Бог

Изпълнение 

456 921 лв.

294 196 лв.
294 196 лв. 

37 572 лв. 
847 лв.

5 149 лв.
5 841 лв.

809 лв. 
24 217 лв.

709 лв. 
67 916 лв. 
45 894 лв.

I 446 лв.
1 290 лв.

II 189 лв. 
13 111 лв.

18 072 лв. 
84 лв. 

702 лв.
1 359 лв.
6 744 лв.
2 668 лв. 

572 лв.
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