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ОТЧЕТ  

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА  НА  ПГИ  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ " КЪМ  
31.03.2021 г . 

Планът  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров "- Варна  към  31.03.2021 г ., е  2 391 182 лв . за  
държавна  дейност  326 „Професионални  училища ". Сумата  е  формирана  както  
следва  : 
- средства  по  формула  за  професионалните  училнща  за  2021 г . — 2 257 139 лева , от  
които  средства  за  стипендии  на  ученици  64 628 лева ; 
- преходев  остатък  от  2020г.- 129 743 лева , от  които  1723 лв . за  стипенди ,средства  от  
прекратени  мес .помощи  - 6 802 лв .,за  занимания  по  интереси  по  Наредба  за  
приобщаващото  образование - 12 723 лв ., за  издръжка  - 85 012 лв ., по  НП"Иновации  в  
действие " — 2600лв ., НП  „Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда" -2500лв ., 
по  ПМС  Ns346/03.12.2020г . допълнителна  субсидия  за  превенция  и  ограничаване  
разпространението  на  COVID-19 — 18 383 лв . 
- прогнозни  собствени  приходи  от  наем , и  такси  в  размер  на  4 300 лева . 
За  тримесечието  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " има  изпълнение  на  собствени  приходи  в  
размер  на  1 374 лв , получени  от : 
- отдаване  под  наем  на  училищен  бюфет  - 1 364лева ; 
- такси  от  издадени  служ .бележки  - 10 лева ; 

Разходваните  средства  са  отразени  по  параграфи  както  следва : 
§ 01-00 „Заплати  на  перс .по  трудови  правоотн ." - 276 947 лв  
§02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала " - 	28 107 лв . 
§05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски " - 	60 839 лв . 
§ 10-00 „Издръжка " - 	24 715 лв  
§ 40-00 „Стипендии " - 	8 540 лв  
§ 42-19 „Др .текущи  трансфери  за  домакинства " - 	63 лв  
§ 19-00 „Платени  данъци  и  такси" - 	6 108 лв . 
Общо  разходвани  бюджетни  средства  - 	405 319 лв . 

В § 01-00"Заплати  на  перс .по  трудови  правоотн  " са  отчетени  276 947 лв . за  
възнаграждения  на  персонала  за  периода  януари  — февруари . За  месец  март  за  заплати  
са  дължими  117 564 лв .или  общо  разхода  за  тримесечието  е  394 511 лв . . За  същият  
период  на  миналата  година  за  заплати  са  разходвани  333 537 лв .Разликата  от  60 974 
лв .се  дължи  на  увеличението  на  работните  заплати . 

В § 02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  на  персонала " са  отчетени  средства  за  
представително  облекло  от  24 343лв .и  СБКО  -2 309 лв .Изплатени  са  болнични  за  
сметка  на  работодател - 196 лв . и  плащания  за  сметка  на  НП  „Без  свободен  час  в  
училище " — 495 лв ., обезщетения  при  прекратяване  на  трудови  договори  — 764 лв . За  
месец  март  са  дължими  общо  3 070 лв . — СБКО , болнични  за  сметка  на  работадел  и  
представително  облекло . 

В § 05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодател " са  отчетени  60 839 лв .- 
осигурителни  вноски  за  ДОО  ,УчПФ , ДЗПО  и  здравно  осигуряване .За  месец  март  са  
дължими  30 030 лв . 



Общо  начислените  трудови  разходи  за  тримесечието  са  в  размер  на  516 557 лв ., което  
представлява  30, 9 % от  планираните  трудови  разходи . През  първото  тримесечие  на  
предходната  година  са  разкодвани  440 219 лв . 

В § 10-00 „Издръжка " отчетени  са  24 715 лв . За  същия  период  на  предходната  година  за  
издръжка  са  изразходвани  26 184 лева . 
За  отопление , ел .енергия  и  вода  са  разходвани  3 758 лв .- с  8 726 лв .по -малко  от  
първото  тримесечие  на  предкодната  година , за  сот , охрана  и  абонамент  на  
пожароизвестителна  техника  - 689 лв ., съобщителни  услуги  и  интернет  - 3 176 лв .. За  
почистващи  препарати  са  изразходвани  382 лв ., за  канцеларски  материали  -маркери  за  
бяла  дъска  , копирна  хартия  и  др .- 900 лв .,подръжка  на  компютри  и  принтери -1092лв ., 
абонамент  на  счетоводен  софтуер  -648 лв . и  други  разходи .Закупени  са  3 броя  
многофункционални  устройства  Брадър  -1440 лв ., климатик  за  стаята  на  ЗДУД  -1170 
лв ., работно  облекло  на  непедагогическия  персонал  - 4000 лв ., разкоди  за  
квалификация  на  педагогическите  специалисти  -1080 лв . 
В § 42-19 „Др .текущи  трансфери  за  домакинства " са  отчетени  63 лв . за  организация  и  
участие  на  ученици  в  състезания . 

_ 	В § 19-00 „ платени  данъци  и  такси " са  отчетени  6 1 О8лв . - платена  такса  смет . 
Общо  направените  разходи  за  тримесечието  за  поддръжка  на  сградата  и  осъществяване  
на  учебната  дейност  са  30 886 лв . 
В  дейност  713 „Спорт" са  планирани  59 лв . от  преходен  остаrьк  2020 г .и  към  края  на  
тримесечието  не  са  разходвани  средства . 
Отчетени  средства  по  структурни  фондове  и  международни  програми : 
През  настоящата  година  ПГИ  "Д -р  Иван  Богоров " работи  по  проект  „Подкрепа  за  
успех" на  програма  НОИР . За  възнаграждение  и  осигуровки  на  ръководители  на  групи  
и  образователен  медиатор  са  разходвани  2032 лв . 
цсвояването  на  средствата  се  извършва  съобразно  изискванията  на  проекта , спазвайки  
счетоводната  политика  на  Община  Варна  и  националното  законодателство . 
Изразходваните  средства  са  отразени  по  съответните  разходни  параграфи  на  Единната  
бюджетна  класификация . 
По  програма  „Еразъм+" училището  има  два  действащи  проекта ,но  средства  не  са  
разходвани . 
За  отчетния  период  са  поети  ангажименти  по  нови  договори  за  33 204 лв .с  различен  
срок  на  реализация , като  от  тях  30 ОООлв . са  по  договор  с „Веолия  Енерджи  Варна"ЕАД  
и  са  платени  13 808 лв . по  действащи  договори . В  края  на  тримесечието  задълженията  
по  договори  са  89 061 лв ., като  от  тях  52 033 лв .са  по  договори  с „Веолия  Енерджи  
Варна" ЕАД . Към  30.03. приключва  миналогодишния  договор  и  след  плащане  на  по- 
следната  фактура , остатъкът  по  него  ще  бъде  сторниран . Други  контрагенти , с  които  
училището  има  сключени  договори  са : БТК  ЕАД  за  мобилни  и  стационарни  телефони  и  
интернет  - 15 470 лв ,със  срок  на  договора  за  мобилни  услуги  08.2022г ., СД  "Делфин -3" 
- 4536 лв ., със  срок  12.2022г.,"СОД -Варна  АД" за  окрана  и  абонамент  на  
пожароизвестителна  система  - 14264лв ., със  срок  06.2022г ., Лифтком  АД  -446лв . със  
срок  09.2021 г .и  „Служба  по  трудова  медицина  -ЛТМ " ООД  - 1266 лв ., със  срок  на  
договора  02.2025г . 

За  тримесечието  училището  няма  просрочени  задължения . Финансовите  средства  са  
планирани  и  разходвани  целесъобразно  и  регулярно  по  бюджетни  параграфи  съобразно  
Единната  бюджетна  сификация  и  счетоводната  политика  на  на . 
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