
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГимнA3ИЯ  по  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ"- ВАРНА  
Варна  жк. „Младост-2", ул:'Иваи  Церов";тел. 747-830, телJфакс/ 501-006, 504-940  

ОТЧЕТ  

ЗА  ИЗПЪЛИЕНИЕ  БЮДЖЕТА  НА  ПГИ  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ" КЪМ  
31.12.2021г. 

Уточненият  план  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" към  31.12.2021г., е  2 783 634 лв. По  
дейности  е  разпределен  както  следва: 
1 .държавна  дейност  326 „Професионалии  училипда" — 2 776 015 лева. 
Сумата  е  формирана  както  следва  : 
- средства  по  формула  за  професноналните  училища  за  2021 г. — 2 257 139 лева; 
- преходен  остатьк  от  2020г.- 129 743 лева  ; 
- собствеии  приходи  от  наем, и  такси  в  размер  на  3 720 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  вътреппiата  структура  на  персонала" са  получени  164489 лв. 
-по  НП  „Мотивирани  учители" — 30 лв. 
- получена  субсидия  за  самостоятелна  форма  на  обучение  -2 199 лв. 
-във  връзка  с  натуралните  показатели  към  15.09., допълнителна  субсидия  от  35 098 лв. 
-предоставени  стипендии  по  Програмата  на  мерките  за  закрила  на  деца  с  изявени  дарби  
2 295 лв. 
- по  HH „Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда", модул  „Културните  
институции  като  образователиа  среда" — 2 498лв. за  учебната  2021/2022г. 
- по  НП  „Без  свободен  час" ,модул  1 и  модул  3— 7 689 лв. 
- субсидия  от  Фонд  „Резерв" -2 194 лв. 
- във  връзка  с  ПМС  №371/04.11.2021г.,субсидия  за  осигуряване  на  ефективни  
противоепидимични  мерки  за  ограничаване  разпространението  на  Covid- 19 -12 112 лв. 
- във  връзка  с  ПМС  №380/2021 г. ,получена  субсидия  за  изплащане  на  допълнително  
възнаграждение  за  постигнати  резултати  от  труда  на  директора  — 1828 лв.; 
- получен  трансфер  от  МОН  , във  връзка  с  прекратени  месечни  помощи  — 454 лв. 
- по  НП  „ИКТ  в  системата  на  предучил. и  училищно  обраsование" —1620 лв. 
- увеличение  на  плана  с  7 632 лв. възстановени  средства  от  проекти; 
- по  НП  „Иновации  в  действие" за  учебната  2021/2022 г. — 2600 лв. 
2. дейност  326 - местна  дейност  
- възстановени  от  Община  Варна  3 250 лв.-обезщетение  от  1 МРЗ  при  
пенсиониране,договорени  с  Общински  КТД  
3. държавна  дейност  713 „Спорт" 
- от  преходен  остаrьк  — 59 лв. 
- по  ПМС  239 / 22.07.2021г. — 3660 лв. за  осигуряване  на  спортна  дейност; 

Разходваните  средства  в  дейност  326 са  отраsени  по  параграфи  както  следва: 
§ 01-00 „Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн." 	- 1 752 255 лв  
§02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала" - 216 029 лв. 
§05-00 „Задължителни  осигурителии  вноски" 	 - 391 865 лв. 



§ 10-00 „Издръжка" 
§ 19-00 „Платени  данъци  и  такси" 
§ 40-00 „Стипендии" 
§ 42-19 „Др.текущи  трансфери  за  домакинства" 
§ 52-01 „ Кbмпютри  и  хардуер" 
§ 52-03 „др.машини  и  съоръжения" 
§ 52-05 „стопански  инвентар" 
Общо  разходвани  бюджетни  средства  

13 5 424 лв  
5 170 лв. 

69 135 лв  
4 160 лв  

- 	11 979 лв. 
5 800 лв. 

- 	9 896 лв. 
- 2 601 713 лв. 

В § 01-00"Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн  " са  отчетени  1 752 255 лв. за  
възнаграждения  на  персонала  зает  по  трудов  договор. Изплатени  са  3 пъти  ДТВ  за  
празници, допълнително  възнаграждение  за  постигнати  резултати  от  труда  на  
педагогически  и  непедагогически  персонал, с  Решение  на  ОС  на  колектива  е  платено  
допълнително  възнаграждение  за  коледните  и  Новогодишни  празници. Изпълнени  са  
всички  договорености  по  КТД, във  връзка  със  заплащането  на  труда. 

В § 02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  на  персонала" са  отчетени  средства  за  
представително  облекло  на  педагогическия  персонал  в  размер  на  25 757лв. лв.и  СБКО  — 
26 844 лв.Изплатени  са  болнични  за  сметка  на  работодател - 6352 лв. и  плащания  за  
сметка  на  НП  „Без  свободен  час  в  училище" — 4 305 лв., обезщетения  при  прекратяване  
на  трудови  договори  поради  пенсиониране  и  обезщетение  за  неползван  отпуск  
,съгласно  чл.224 от  КТ  — 152 771 лв. 

В § 05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодател" са  отчетени  391 865 
лв.-осигурителни  вноски  за  ДОО  ,УчПФ, ДЗПО  и  здравно  осигуряване  за  сметка  на  
работодателя. 
Общо  изплатените  трудови  разходи  за  годината  са  в  размер  на  2 360 149 лв. , което  
представлява  85% от  плана. През  предходната  година  разходите  за  възнаграждения , 
обезщетения  и  полагащите  се  осигуровки  са  в  размер  на  1 950 232 лв. 

В § 10-00 „Издръжка" отчетени  са  135 424 лв..Предходната  година  за  издръжка  са  
изразходвани  76 081 лева. Завишението  е  резултат  от  това  ,че  през  настоящата  година  
има  повече  присъствено  обучение. 
За  отопление, ел.енергия  и  вода  са  разходвани  18 963 лв., за  сот, охрана  и  абонамент  
на  пожароизвестителна  техника  — 4590 лв., съобщителни  услуги  и  интернет  — 11798 
лв.. За  почистващи  препарати  и  дизенфектанти  във  връзка  с  Ковид-19 са  изразходвани  
6800 лв., за  маркери  за  бяла  дъска  , копирна  хартия,тонери  за  учебна  дейност  и  
провеждане  ДЗИ  и  др.- 4 530 лв.,подръжка  на  компютри  и  принтери-1500лв., абонамент  
на  счетоводен  софтуер  - 2592 лв. и  други  разходи. Закупени  са  3 броя  
многофункционални  устройства  Брадър  -1440 лв., климатик  за  стаята  на  ЗДУД  -930 лв., 
работно  облекло  на  непедагогическия  персонал  — 4000 лв., разходи  за  квалификация  на  
педагогическите  специалисти  -13 032 лв. . Закупени  са  20 пейки  за  коридорите  за  6400 
лв., мебели  за  кабинет  412и  каб. 308 за  9765 лв., столове  за  2306 лв., 20 
бр.въздухопречистватели  за  5300 лв.Извършена  е  резитба  на  клони  в  двора  на  
училището  за  2 953 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. 
Във  връзка  с  национална  кампания  „ Чиста  околна  среда-2021" е  реализиран  проект  
„Зелено  междучасие  —кът  за  отдих  и  за  любознателни" на  стойност  4 480 лв. 
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 . 
В § 19-00 „ платени  данъци  и  такси" са  отчетени  5 1 7Олв. - 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 обучеине 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 и закупени фототапети за 
учебните кабинети за осигуряване на по-добра учебна среда. 
Общо направените разходи през годината за поддръжка на сградата,осъществяване на 
мерки за безопасна среда за учениците и органиsация на учебната дейност са в размер 
на 172 429 лв. 
По §§40-00 „Стипендии" са изплатени 69 135 лв. Всички стипендии за календарната 
година са изплатени. Преходния остатьк от стипендии е в размер на 2 324 лв. 

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

Отчетенн средства по структурни фондове и межд,ународнн 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 разходин параграфи на Единната 
бюджетна класификация. 
По програма „Еразъм+" училището има четири действащи проекта. Разходвани са 10 
131 лв. по два от проектите.Проведени са работни срещи между партньорите. 

През настоящата година са поети ангажименти по нови договори за 122 574 лв.с 
раsличен срок на реализация, като от тях 30 ОООлв. са по договор с„Веолия Енерджи 
Варна"ЕАД. Платени са 116 376 лв. по действащи договори, някои от тях сключени 
предходната година. В края на годината задълженията по договори са 55 580 лв., като 
от тях 22 382 лв.са по договора с„Веолия Енерджи Варна" ЕАД. Други контрагенти, с 
които училището има разчети по действащи договори са: БТК ЕАД за мобилни 
телефони и интернет — 7522 лв,със срок на договора за мобилни услуги 08.2022г., СД 
"Делфин-3" — 2592 лв., със срок 12.2022г.,"СОД-Варна АД" за охрана и абонамент на 
пожароизвестителна система — lО4бЗлв., със срок 06.2022г., „Служба по трудова 
медицина —ЛТМ" ООД —1266 лв., със срок на договора 02.2025г., Лифтком сервиз АД - 
4 104 лв., А1 България -6 805 лв. и Теленор България ЕАД - 445 лв. 

Към края на годината училището няма просрочени задължения. Финансовите 
средства се планират и разходват целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи 
съобразно Единната бюджетна класификация за 2021 год. и счетоводната политика на 
Община Варна. 

Гл.счетоводител:/ 
/ Д. Гео~иева / 






