
Професионална  гимназия  по  механоелектротехника  

Плевен,област  Плевен  

Бюджет  на  ВРБ  на  МОН  - 01.01.2021 - Проверен  

I. Приходи, помощи  и  дарения  10488.00 
лв. 

24-00 Приходи  и  доходи  от  собственост  10812.00 
лв. 

Дейност  Група  Източник  на  
средствата  Стойност  

326 
професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Бюджет: 
Бюджет  10812.00 лв. 

37-00 Внесени  ДДС  и  други  данъци  върху  продажбите 	 -324.00 лв. 

qейност  Група  Източник  на  
средствата  Стойност  

326 
професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности 	• 

Бюджет: 
Бюджет  

. 

324.00 лв. 

Н. Разходи  по  икономически  тип  723614.00 
лв. 

01-00 Заплати  и  възнаграждения  за  персонала, нает  по  трудови  и  служебни  правоотношения  492395.00 
лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност 	' 

326 
професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Бюджет: 
Бюджет  492395.00 лв. 

02-00 Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала  20697.00 
лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  

326 
професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Бюджет: 
Бюджет  20697.00 лв. 

05-00 Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодатели  113860.00 
лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  . Стойност  

326 
професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейАости  

Училищно  
образование  

Бюджет: 
Бюджет  113860.00 лв. 



10-00 Издръжка  63089.00 
лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  

Разходи  за  
електронно  ' 
управление  

Стойност  

326 
Професионал  
ни  училища  и  
проферсионал  
ни  па  алелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

, 

Бюджет: 
Бюджет  0.00 лв. 63089.00 лв. 

19-00 Платени  данъци, такси  и  административни  санкции 	 4900.00 лв. 

Дейност  Група 	. Бюджетна 	• 
програма  

Източник  на  
средствата  

. Стойност  

326 
Професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Училищно  
образование  

Бюджет: 
Бюджет  4900.00 лв. 

40-00 Стипендии  28673.00 
лв. 

Дейност  Група  Бюджетна  
програма  

Източник  на  
средствата  Стойност  

326 
Професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

. 

1 Държавни 	. 
дейности  

УлесняванА  
на  достьпа  
до  
образование. 
Приобщаващ  
о  
образование  

Бюджет: 
Бюджет  28673.00 лв. 

1V. Бюджетни  взаимоотношения  713126.00 
лв. 

А)ТРАНСФЕРИ  

61-00 Трансфери  между  бюджети  (нето) 

61-09 - вътрешни  трансфери  в  системата  на  първостепенния  разпоредител  (+/-) 

71 31 26.00 
лв. 

71 31 26.00 
лв. 

713126.00 

лв. 

Дейност  Група  Източникна  
средствата  - Стойност  

326 
Професионал  
ни  училища  и  
професионал  
ни  паралелки  
към  средно  
общообразов  
ателно  
училище  

1 Държавни  
дейности  

Бюджет: 
Бюджет  71 31 26.00 лв. 

00-01 Максимален  размер  на  ангажиментите  за  разходи, които  могат  да  бъдат  поети  през  2021 г. 	91762 

00-02 Максимален  размер  на  новите  задължения  за  разходи, които  могат  да  бъдат  натрупани  през  
2021 г. 91762 

00-03 Щатни  бройки 	 26 

00-04 Брой  на  заведенията  и  учрежденията 	 1 

00-05 Средногодишен  приравнен  брой  деца/ученици, финансирани  по  стандарти 	 184 


