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ОТЧЕТ  

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА  ПА  ПГИ  „Д-Р  ИВАИ  БОГОРОВ" kbM 
31 .03.2022г. 

Планът  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров"- Варна  за  2022г., е  2 921 613 лв. за  държавна  
дейност  326 „Професионални  училища". Сумата  е  формирана  както  следва  : 
- средства  по  формула  за  професионалните  училища  за  2022 г. - 2 749 057 лева, от  
които  средства  за  стипендии  на  ученици  70 370 лева; 
- преходен  остатък  от  2021г. за  дейност  32б"Професионални  училнща"- 172 256 
лева, от  които  2 324 лв. за  стипенди,средства  от  прекратени  мес.помощи  - 6873 лв.,за  
занимания  по  интереси  по  Наредба  за  приобщаващото  образование - 16 004 лв., за  
издръжка  - 128 943 лв., средства  от  НП  за  развитие  на  образованието  - 6 ОООлв., по  
ПМС  №  371/ 04.11.2021г. допълнителна  субсидия  за  превенция  и  ограничаване  
разпространението  на  COVID-19 - 12 112 лв., 
-преходен  остатък  за  дейност  „Спорт" -3660 лв., 
- преходен  остатък  за  дейност  338 „Ресурсно  подпомагане" -26 лв. 
- прогнозни  собствени  приходи  от  такси  в  размер  на  300 лева. 
За  тримесечието  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" има  изпълнение  на  собствени  приходи  в  
размер  на  20 лв, получени  от: 
- такси  от  издадени  служ.бележки  - 20 лева; 

Разходваните  средства  са  отразени  по  параграфи  както  следва: 
§ 01-00 „Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн." 	 - 264 253 лв  
§02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала" 	37 563 лв. 
§05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски" 	 59 135 лв. 
§ 10-00 „Издръжка" 	 45 697 лв  
§ 40-00 „Стипендии" 	 6 535 лв  
§ 42-19 „Др.текущи  трансфери  за  домакинства" 	 360 лв  
§ 52-00 „ Придобиване  на  ДМА  „ 	 9 857 лв. 
Общо  разходвани  бюджетни  средства 	 423 400 лв. 

По  § 01-00"Заплати  на  перс.по  трудови  правоотн  " са  отчетени  264253 лв. за  
възнаграждения  на  персонала  за  периода  януари  - февруари. За  месец  март  за  заплати  
са  дължими  127 215 лв.или  общо  разхода  за  тримесечието  е  391 468 лв. . За  същият  
период  на  миналата  година  за  заплати  са  разходвани  394 511 лв. 

По  § 02-00 „Други  възнаграждения  и  пляпцания  на  персонала" са  отчетени  средства  за  
представително  облекло  от  29 207лв.и  СБКО  - 4479 лв.Изплатени  са  болнични  за  
сметка  на  работодател - 3 018 лв. , обезщетения  при  прекратяване  на  трудови  договори  - 
859 лв. За  месец  март  са  дължими  общо  6 086 лв. - СБКО, болнични  за  сметка  на  
работадел  и  представително  облекло. 

В § 05-00 „Задължителни  осигурителни  вноски  от  работодател" са  отчетени  59 135 лв.- 

осигурителни  вноски  за  ДОО  ,цчПФ, ДЗПО  и  здравно  осигуряване .За  месец  март  са  
дължими  30 165 лв. 



Общо  начислените  трудови  разходи  за  тримесечието  са  в  размер  на  524 417 лв., 
което  представлява  77,36 % от  получената  субсидията  за  първите  три  месеца  на  
годината. През  първото  тримесечие  на  предходната  година  са  разходвани  516 557 лв. 
По  § 10-00 „Издръжка" са  отчетени  45 697 лв. За  същия  период  на  предходната  година  
за  издръжка  са  разходвани  24 715 лева. 
За  отопление, ел.енергия  и  вода  са  разходвани  18 605 лв.- с  14 847 лв.повече  от  
първото  тримесечие  на  предкодната  година, за  сот, окрана  и  абонамент  на  
пожароизвестителна  техника  - 1283 лв., съобщителни  услуги  и  интернет  - 2 504 лв.. За  
почистващи  препарати,дезинфектанти  и  тестове  за  Ковид-19 са  изразкодвани  2740 лв., 
за  канцеларски  материали  маркери  за  бяла  дъска  , копирна  хартия  и  др.- 1427 
лв.,подръжка  на  компютри  и  принтери- 978 лв., абонамент  на  счетоводен  софтуер  - 792 
лв. и  други  разходи., работно  облекло  на  непедагогическия  персонап  - 4615 лв., 
разкоди  за  квалификация  на  педагогическите  специаписти  - 1 853 лв. 
По  § 42-19 „Др.текущи  трансфери  за  домакинства" са  отчетени  360 лв. за  организация  и  
участие  на  ученици  в  състезания. 
По  § 52-00 „Придобиване  на  ДМА" са  отчетени  9857 лв., закупени  14 броя  таблети  за  
оборудване  на  компюrьрен  кабинет  на  обща  стойност  8652 лв. и  един  климатик  на  
стойност  1205 лв. 
Общо  направените  разходи  за  тримесечието  за  поддръжка  на  сградата  и  осъществяване  
на  учебно-възпитателна  дейност  са  55 914 лв. 
В  дейност  „Спорт" от  прекоден  остаrьк  2021г. училището  разполага  с  ЗббОлв., през  
тримесечието  не  са  разходвани  средства. 
В  ,,Местна  дейност" са  отчетени  2600 лв. - заснемане  на  видеофилм  и  проведено  
обучение  - финансирани  от  община  Варна. 
Отчетени  средства  по  структурнн  фондове  и  международни  програми: 
През  настоящата  година  ПГИ  "Д-р  Иван  Богоров" работи  само  по  международна  
програма  „Еразъм  +", цчилището  има  5 действащи  проекта.През  месец  февруари  15 
ученика  посетика  гр.Дъблин  и  проведоха  двуседмичен  стаж  в  местни  фирми.Общо  по  
проектите  са  разходвани  86 971 лв.,във  връзка  с  пътувания  на  ученици  и  учители. 
Изразходваните  средства  са  отразени  по  съответните  разходни  параграфи  на  Единната  
бюджетна  класификация. 

За  отчетния  период  са  поети  ангажименти  по  нови  договори  за  49 359 лв.с  
различен  срок  на  реализация, като  от  тях  28800 лв. са  по  договор  с  ,,Веолuя  Енерджи  
Варна"ЕАД, подновен  в  края  на  месец  март  за  една  година. Платени  са  44 720 лв. по  
действащи  договори. В  края  на  тримесечието  задълженията  по  договори  са  60 218 лв., 
като  от  тях  28 800 лв.са  по  договора  с  ,,Веолия  Енерджи  Варна" ЕАД. Други  контра- 
генти, с  които  училището  има  сключени  договори  са: БТК  ЕАД  за  мобилни  и  стацио- 
нарни  телефони  и  интернет  - 5 290 лв,със  срок  на  договора  за  мобилни  услуги  
08.2022г., СД  "Делфин-3" -1944 лв., със  срок  12.2022г.,"СОД-Варна" АД  за  окрана  и  
абонамент  на  пожароизвестителна  система  - 9 1 8Олв., със  срок  06.2022г., „Лифтком" 
АД  -3 888лв. със  срок  09.2026г.и  „Служба  по  трудова  медицина  ЛТМ" ООД  - 840 лв., 
със  срок  на  договора  02.2025г., „А1 България" ЕАД  - 6589 лв. 
За  трuмесечuето  училището 

планирани  и  разходвани  целесъо  азно  о  и  регулярно  по  бюджетни 	t~ ~~Д  бразно  
Единната  бюджетна  класификация  и  счетоводната  политика  на  
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