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ОТЧЕТ  

ЗА  ИЗПЪЛНЕИИЕ  БЮДЖЕТА  НА  ПГИ  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ" КЪМ  
30.09.2021 г. 

Утвърденият  план  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров"- Варна  към  01.01.2021г., е  2 391 182 
лв. за  държавна  дейност  326 „Професионални  училища". Сумата  е  формирана  както  
следва : 
- средства  по  формула  за  професионалните  училища  за  2021 г. - 2 257 139 лева, от  
които  средства  за  стипендии  на  ученици  64 628 лева; 
- преходен  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  №346/03.12.2020г. 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  отчетния  период  бюджеrьт  е  актуализиран  както  следва: 
- във  връзка  с  натуралните  показатели  е  увеличен  със  140 961 лв.; 
- получен  трансфер  от  МОН  - 60 лв., за  организация  на  състезание  по  финансова  
грамотност; 
- във  връзка  с  чл.21, ал.8 от  Наредбата  за  приобщаващо  образование  -намаление  от  846 
лв. 
- получени  средства  по  проект  от  Национална  кампания  „Чиста  околна  среда" - 2500лв. 
- по  НП  „Оптимизиране  на  вътрешната  структура  на  персонала" са  получени  82 059 лв. 
-по  НП  „Мотивирани  учители" - 30 лв. 
След  направените  актуализации  към  30 септември  планът  достигна  2 619 196 лв. 
За  деветмесечието  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" има  изпълнение  на  собствени  приходи  в  
размер  на  3 766 лв, получени  от: 
- отдаване  под  наем  на  училищен  бюфет  - 3 566лева; 
- такси  от  издадени  служ.бележки  - 140 лева; 
-дарение  -60 лв. 

Разходваните  средства  са  отразени  по  параграфи  както  следва: 
§ 01-00 „Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн." 	 - 1 О66 945 лв  
§02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала" 

	
164 490 лв. 

§05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски" 
	

235 907 лв. 
§ 10-00 „Издръжка" 
	

86 432 лв  
§ 19-00 „Платени  данъци  и  такси" 

	
5 115 лв. 

§ 40-00 „Стипендии" 
	

47 475 лв  
§ 42-19 „Др.текущи  трансфери  за  домакинства" 

	
4 1 б0 лв  

§ 52-01 „ Компютри  и  хардуер" 
	

11 979 лв. 
§ 52-03 „др.машини  и  съоръжения" 

	
5 800 лв. 

§ 52-05 „стопански  инвентар" 
	

5 020 лв. 
Общо  разходвани  бюджетни  средства 	 - 1 633 323 лв. 

В § 01-00"Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн  " са  отчетени  1 066 945 лв. за  
възнаграждения  на  персонала  за  периода  януари  - август. За  месец  септември  за  



заплати  са  дължими  171 166 лв.или  общо  разхода  за  деветмесечието  е  1 238 111 лв. . За  
същият  период  на  миналата  година  за  заплати  са  разходвани  1 039 647 лв.Разликата  е  
198 464 лв.- платени  повече  през  настоящата  година. 

В § 02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  на  персонала" са  отчетени  средства  за  
представително  облекло  в  размер  на  23 780лв. лв.и  СБКО  — 11 202 лв.Изплатени  са  
болнични  за  сметка  на  работодател - 2624 лв. и  плащания  за  сметка  на  НП  „Без  
свободен  час  в  училище" — 2005 лв., обезщетения  при  прекратяване  на  трудови  
договори  — 124 879 лв. За  месец  септември  са  дължими  741 лв. -- болнични  за  сметка  на  
работадел  и  лекторски  „Без  свободен  час", обезщетения  при  прекратяване  на  трудови  
договори  и  при  пенсиониране  — 27 478 лв., СБКО  — 2295 лв. 

В § 05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодател" са  отчетени  235 907 
лв.-осигурителни  вноски  за  ДОО  ,УчПФ, ДЗПО  и  здравно  осигуряване .3а  месец  
септември  са  дължими  42040 лв. 
Общо  начислените  трудови  разходи  за  деветмесечието  са  в  размер  на  1 711 061 лв., 
което  представлява  75,15 % от  планираните  трудови  разходи. През  деветмесечието  на  
предходната  година  са  разходвани  1 402 829 лв. 

В § 10-00 „Издръжка" отчетени  са  86 432 лв. За  същия  период  на  предходната  година  за  
издръжка  са  изразходвани  55 735 лева. Завишението  е  резултат  от  това  ,че  през  
настоящата  година  кабинет  412 е  оборудван  като  компюrьрен. 
За  отопление, ел.енергия  и  вода  са  разходвани  15 463 лв.- с  2 170 лв.по-малко  от  
деветтмесечието  на  предходната  година, 	за  сот, охрана  и  абонамент  на  
пожароизвестителна  техника  — 2975 лв., съобщителни  услуги  и  интернет  — 8 525 лв.. За  
почистващи  препарати  и  дизенфектанти  са  изразходвани  3 830 лв., за  маркери  за  бяла  
дъска  , копирна  хартия,тонери  за  учебна  дейност  и  провеждане  ДЗИ  и  др.- 3 405 
лв.,подръжка  на  компютри  и  принтери -1092лв., абонамент  на  счетоводен  софтуер  - 
1944 лв. и  други  разходи.3акупени  са  3 броя  многофункционални  устройства  Брадър  - 
1440 лв., климатик  за  стаята  на  ЗДУД  -1170 лв., работно  облекло  на  непедагогическия  
персонал  — 4000 лв., разходи  за  квалификация  на  педагогическите  специалисти  -12 120 
лв. . Закупени  са  10 пейки  за  коридорите  за  3220 лв., мебели  за  кабинет  412 за  3980 лв., 
столове  за  2306 лв.3а  циклене  на  паркет  за  заплатени  890 лв. 
Извършена  е  резитба  на  клони  в  двора  на  училището  за  1737 лв. 
По  НП  „ Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда", модул  „Културните  
институции  като  образователна  среда" - са  разходвани  2 500 лв. По  НП  „Иновации  в  
действие" - разходвани  1698 лв.като  са  извършени  дейности  съгласно  одобрените  
проекти  по  програмата. 
В § 42-19 „Др.текущи  трансфери  за  домакинства" са  отчетени  4 160 лв. за  организация  
и  участие  на  ученици  в  състезания, награди  на  отличили  се  ученици. С  решение  на  
Педагогическия  съвет  е  подпомогнат  ученик  за  участие  в  международна  програма  на  
космически  ценrьр  за  обучение  Space Camp Turkey 2021 г. 
В § 19-00 „ платени  данъци  и  такси" са  отчетени  5 1 1 5лв. - платена  такса  смет. 
В § 52-01 „Компютри  и  хардуер" — разходвани  1410 лв., за  закупуване  на  допълнителна  
памет  на  лаптопи  и  закупени  нови  13 лаптопа  за  обучение  на  учениците  за  10 569 лв. 
В §§ 52-03 „др. машини  и  съоръжения " — закупени  са  3 климатика  на  обща  стойност  
5800 лв. монтирани  в  учебни  кабинети. 
В §§ 52-05 „ стопански  инвентар" —монтирана  е  плъзгаща  система  , преграда  в  кабинет  
412 , като  се  обособяват  2 помещения  за  учебни  групи. 
Общо  направените  разходи  за  деветмесечието  за  поддръжка  на  сградата  и  
осъществяване  на  учебната  дейност  са  118 506 лв. 
По  §§40-00 „Стипендии" са  изплатени  47 475 лв. Всички  стипендии  до  месец  
септември  включително  са  изплатени . Остаrькът  за  последните  три  месеца  на  годината  
е  в  размер  на  21 689 лв. 



В  дейност  713 „Спорт" са  планирани  59 лв. от  преходен  остаrьк  2020 г.и  са  получени  
3 660 лв.за  новата  учебна  година. Към  края  на  деветмесечието  са  разходвани  59 лв. за  
материали  необходими  за  спортната  дейност. 

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  6707 лв. 
За  обучение  на  педагогическите  специалисти  училището  се  включи  в  проект  
„Квалификация 	за 	професионално 	развитие 	на 	педагогическите  
специалисти".Обучението  се  реализира  през  месец  юли  и  са  разходвани  са  19 080 лв. 
Усвояването  на  средствата  се  извършва  съобразно  изискванията  на  проектите, 
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  три  действащи  проекта  и  предстои  
подписването  на  четвърти  договор.Разходвани  са  734 лв. по  един  от  проектите. 

За  отчетния  период  са  поети  ангажименти  по  нови  договори  за  78 192 лв.с  различен  
срок  на  реализация, като  от  тях  30 ОООлв. са  по  договор  с„Веолия  Енерджи  
Варна"ЕАД. Платени  са  93 751 лв. по  действащи  договори, някои  от  тях  сключени  
миналата  година. В  края  на  деветмесечието  задълженията  по  договори  са  54 106 лв., 
като  от  тях  27 406 лв.са  по  договора  с.,Веолия  Енерджи  Варна" ЕАД. Други  
контрагенти, с  които  училището  има  сключени  договори  са: БТК  ЕАД  за  мобилни  
телефони  и  интернет  - 10 177 лв,със  срок  на  договора  за  мобилни  услуги  08.2022г., СД  
"Делфин-3" - 3240 лв., със  срок  12.2022г.,"СОД-Варна  АД" за  охрана  и  абонамент  на  
пожароизвестителна  система  - 12 017лв., със  срок  06.2022i ., „Служба  по  трудова  
медицина  -ЛТМ" ООД  - 1266 лв., със  срок  на  договора  02.2025г., 
За  шестмесечието  училището  няма  просрочени  задължения. Финансовите  средства  се  

планират  и  разходват  целесъобразно  и  регулярно  по  бюджетни  параграфи  съобразно  
Единната  бюджетна  класификация  и  счетоводната  политика  на  Община  Варна. 
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