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ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕИИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ" КЪМ 
30.06.2022г. 

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров"- Варна за 2022г., е 2 926 909 лв. за държавна 
дейност 326 „Професионални училища". Сумата е формирана както следва : 
- средства по формула за професионалните училипда 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 училища"- 177 552 
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 - 134 239 лв., средства от НП за развитие на образованието - 6 ОООлв., по 
ПМС № 371/ 04.11.2021г. допълнителиа субсидия за превенция и ограничаване 
разпространението на COVID-19 - 12 112 лв., 
- прогнозни собствени приходи от такси в размер на 300 лева 
-преходен остатък за дейност „Спорт" -3660 лв., 
- преходен остатьк за дейност 338 „Ресурсно подпомагане" -26 лв. 
За шестмесечието ПГИ „Д-р Иван Богоров" има изпълнение на собствени приходи в 
размер на 150 лв, получени от: 
- такси от издадени служ.бележки - 150 лева; 
През отчетния период по плана са извършени сладните актуализации: 
- завишение на Местна дейност с 2600 лева, предоставени от община Варна за 
квалификация и изготвяне на информационен филм за професионалните паралелки в 
училището; 
- получен трансфер от МОН в размер на 228 лв., за организация на Национално 
състезание по финансова грамотнаст; 
- получен трансфер от Министерство на околната среда в размер на 1980 лева - 
окончателно плащане по Национална кампания „Чиста околна среда", за изпълнени 
дейности през 2021 год.; 

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва: 
§ 01-00 „Заплати на перс.по трудови правоотн." 	- 719 826лв 
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала" 	50 760 лв. 
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски" 	 165 215 лв. 
§ 10-00 „Издръжка" 	 91 475 лв. 
§ 19-00 „Платени данъци и такси" 	 6 429 лв. 
§ 40-00 „Стипендии" 	 29 465 лв 
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства" 	 2 893 лв 
§ 52-00 „ Придобиване на ДМА „ 	 - 	15 041 лв. 
Общо разходвани бюджетни средства 	 - 1 081 104 лв. 

По § 01-00"Заплати на перс.по трудови правоотн " са отчетени 719 826 лв. за 
възнаграждения на персонала за периода януари - май. За месец юни за заплати са 
дължими 136 471 лв.или общо разхода за шестмесечието е 856 297 лв. . За същият 
период на минапата година за заплати са разходвани 799 682 лв. 



По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" са отчетени средства за 
представително облекло от 29 207лв.и СБКО - 11 969 лв.Изплатени са болнични за 
сметка на работодател- 8 573 лв. , обезщетения при прекратяване на трудови договори - 
914 лв. За месец юни са дължими общо 37 442 лв. - СБКО, болнични за сметка на 
работадел, обезщетения по КТД при пенсиониране и прекратяване на труд.договори и 
лекторски по HII „Без свободен час в училище". 

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател" са отчетени 165 215 
лв.-осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване.За месец юни са 
дължими 34 661 лв. 

Общо начислените трудови разходи за шестмесечието са в размер на 1 144 375 лв., 
което представлява 47,4 % от планираните трудови разходи за годината. През първото 
шестмесечие на предходната година са разходвани 1 056 456 лв. 
По § 10-00 „Издръжка" са отчетени 91 475 лв. За същия период на предходната година 
за издръжка са разходвани 47 666 лева, което е с 43 809 лв.повече през настоящата 
година. 
За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 31 023 лв.- с 18 756 лв.повече от 
първото шестмесечие на предходната година, за сот, охрана и абонамент на 
пожароизвестителна техника - 3 232 лв., съобщителни услуги и интернет - 5 518 лв.. За 
почистващи препарати, дезинфектанти и тестове за Ковид-19 са изразходвани 5 000 лв., 
за канцеларски материали -маркери за бяла дъска , копирна хартия и др.- 2 580 лв., 
подръжка на компютри и принтери- 2 380 лв., абонамент на счетоводен софтуер - 1296 
лв., работно облекло на непедагогическия персонал - 4615 лв., разходи за 
квалификация на педагогическите специалисти -10 168 лв. и др. 
По § 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства" са отчетени 2 893 лв. за организация 
и участие на ученици в състезания. 
По § 52-00 „Придобиване на ДМА" са отчетени 15 041 лв., закупени 14 броя таблети за 
оборудване на компютърен кабинет на обща стойност 8652 лв. и един климатик на 
стойност 1205 лв., термален дисплей за отчитане на температура и видео-конферентно 
оборудване на обща стойност 5 184 лв. 
Общо направените разходи за шестмесечието за поддръжка на сградата и 
осъществяване на учебно-възпитателна дейност са 145 303 лв. 
В дейност „Спорт" от преходен остаrьк 2021r. училището разполага с ЗббОлв., през 
шестмесечието са разходвани 3 560 лева. 
В ,,Местна дейност" са отчетени 2600 лв. - заснемане на видеофилм и проведено 
обучение - финансирани от община Варна. 
Отчетени средства по структурни фондове и международни програми: 

През настоящата година ПГИ "Д-р Иван Богоров" работи само по международна 
програма „Еразъм +". училището работи по 5 проекта, като единият е приключен в 
края на месец май. Общо по проектите са разходвани 164 056 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 84 283 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, 16 367 лв.- по договор с 
БТК ЕАД за мобилни услуги, със срок 24 месеца. Платени са 59 635 лв. по действащи 
договори. В края на шестмесечието задълженията по договори са 70 169 лв., като от 
тяк 27 604 лв.са по договора с ,,Веолuя Енерджи Варна" ЕАД. Други контрагенти, с 
които училището има сключени договори са: БТК ЕАД за мобилни услуги и интернет 
със задължение -19 113 лв. и срок на договора м.06.2024г., СД "Делфин-3" - 1296 лв., 
със срок м.12.2022г., „Лифтком" АД -3 672лв. със срок м.09.2026г.и „Служба по 
трудова медицина -ЛТМ" ООД - 840 лв., със срок на договора м.02.2025г., „А1 
България" ЕАД -1 189 лв. 



За шестмесечието училището няма просрочени задължения. Финансовите средства са 
планирани и разкодвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно 
Единната бюджетна класификация и счетоводната политика на Община Варна. 
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