


 Наименование   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО 

 Булстат   125508566 

 Код АДМИН  2500603 

 Номер МОН  11382 

 Бюджетна/транзитна сметка  BG89UBBS80023106121307 

 Сметка по наличност  BG57UBBS80023106121204 

 Вид (по ЗПУО, чл.36)Държавно 

 Вид (по ЗПУО, чл.38-39)Професионална гимназия 

 ОбластТърговище 

 ОбщинаТърговище 

 Населено мястоТърговище (обл. ) 

 Адрес  бул. Александър Стамболийски 27 

 Т. код  0601 

 Телефон  64941 

 Мобилен телефон  0875102995 

 Директор  инж. Иваничка Величкова Дянкова 

 Счетоводител   Елена Райкова Иванова 

 Имейл  pges_tg@abv.bg 

 ПРБ1[] РУО Търговище 

 ПРБ2[1700] Министерство на образованието и науката 













Дата: 31.01.2021 

Определен месечен лимит на училището 27803.00 лв. 

Удържани осигурителни плащания по бюджет 13924.00 лв. 

Месечен лимит за стипендии 1700.00 лв. 

Годишна субсидия по бюджет 521104.00 лв. 

Годишна субсидия без стипендии 480919.00 лв. 

Предоставен лимит за периода 27494.00 лв. 

Осигурителни плащания по отчет за периода 15127.00 лв. 

Сума за изравняване към периода -2544.00 лв. 

Предоставен лимит за стипендии за периода 1733.00 лв. 

Изпълнение на бюджета към периода 41810.00 лв. 

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/ 440842.00 лв. 

Остатък за изпълнение стипендии 18661.00 лв. 

8.02% 



Дата: 28.02.2021 

Определен месечен лимит на училището 27803.00 лв. 

Удържани осигурителни плащания по бюджет 13924.00 лв. 

Месечен лимит за стипендии 1700.00 лв. 

Годишна субсидия по бюджет 521104.00 лв. 

Годишна субсидия без стипендии 480919.00 лв. 

Предоставен лимит за периода 49990.00 лв. 

Осигурителни плащания по отчет за периода 30320.00 лв. 

Сума за изравняване към периода -156.00 лв. 

Предоставен лимит за стипендии за периода 3466.00 лв. 

Изпълнение на бюджета към периода 83620.00 лв. 

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/ 400765.00 лв. 

Остатък за изпълнение стипендии 16928.00 лв. 

16.05% 



Дата: 31.03.2021 

Определен месечен лимит на училището 27803.00 лв. 

Удържани осигурителни плащания по бюджет 13924.00 лв. 

Месечен лимит за стипендии 1700.00 лв. 

Годишна субсидия по бюджет 521104.00 лв. 

Годишна субсидия без стипендии 480919.00 лв. 

Предоставен лимит за периода 78459.00 лв. 

Осигурителни плащания по отчет за периода 0.00 лв. 

Сума за изравняване към периода 41771.00 лв. 

Предоставен лимит за стипендии за периода 5100.00 лв. 

Изпълнение на бюджета към периода 125330.00 лв. 

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/ 360689.00 лв. 

Остатък за изпълнение стипендии 15294.00 лв. 

24.05% 

М. април, 2021 година,                                                   Гл.счетоводител: 

Гр.Търговище                                                                                      Елена Иванова 


