
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по 

електротехника и строителство – град Търговище 

 

  

 

А. Утвърден бюджет към 30.06.2022 г. 

 Със заповед № РД09-2876/14.04.2022 г. на Министъра на МОН утвърденият 

делегиран бюджет на ПГЕС за 2022 г е  размер на 569810 лв. от тях 32950 лева собствени 

приходи и 536860 лева бюджетен трансфер и 98823 лева трансфер от Държавния бюджет 

за социално-осигурителни вноски от работодател за начисления и изплатен фонд работна 

заплата. Така формираният бюджет е изчислен при следните натурални показатели: 

1. Средногодишен приравнен брой ученици до 14.09.2022 г. – 149ученика, в т.ч. 

редовна форма на обучение – 82, самостоятелна форма на обучение – 28, 

индивидуална форма на обучение – 1 и ученици, ползващи общежитие – 38. 

2. Щатни бройки – 20,6 бройки, в т.ч. 14 бройки педагогически и 6,6 бройки 

непедагогически персонал. 

На 27.05.2022 г. с решение на първостепенния разпоредител с бюджетни средства 

е извършена промяна на бюджета на основание чл. 112, ал.2 от ЗПФ - преходен остатък от 2021 г. в 

размер на 16956 лева от които 8419 целеви за стипендии, 8537 лева, като в тях има целеви средства 

по национални програми – НП Иновации в действие 2740 лева, целеви средства за покриване 

разходите на пътуващи учители 1848 лева. Останалите 3949 лева са за текуща издръжка по § 10.                         

Възстановен преходен остатък по оперативни програми – 5363 лева Проект Успех – 5291 лв.; Проект 

Равен достъп до образование – 72 лв. 

 По решение на първостепенния разпоредител с бюджетни средства е извършена 

промяна на бюджета на основание чл. 112, ал.2 от ЗПФ за първо шестмесечие, както следва: 

- Транспортни разходи на педагогическия персонал – 1800 лв.; 

- Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 6478 лв.; 

- Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени 

специалности – 55390 лв. 



 

Б. Отчет на бюджета към 30.06.2022 г.: 

1. Бюджетни средства по дейност 326 Професионални паралелки и паралелки за 

професионална подготовка 

 Към 30 юни т.г. натуралните показатели са: персонал са 25 броя, в т.ч. 2 броя по 

граждански договори. Прекратени трудови правоотношения с навършили пенсионна 

възраст служители 4 броя, средствата за обезщетения на същите 40 хил. лв. са изискани 

по Национална програма и не засягат бюджета на гимназията. След 30 юни няма 

действащи граждански договори. Броят на учениците е 149 в т.ч. стипендианти 64. 

1. Приходи по бюджета за първо шестмесечие 17124 лева от продадени 

отпадъци, 660 лева от общежитие за периода от октомври 2021 до май 2022 г.. 

2. Платен данък върху приходите за 2021 г. в размер на 462 лв. 

3. Разходи по бюджета към 30 юни, описани по параграфи от Единната бюджетна 

класификация: 

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 

– 196701 лева; 

- § 02-00 За персонала по извънтрудови правоотношения -2179 лв.; 

 

- § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение – 2353 лв.; 

 

- § 02-09 Други плащания и възнаграждения (за първите 3 дни от временната 

нетрудоспособност) – 1543 лв.; 

- § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 52341 лв.; 

- § 10-00 Издръжка: 

 Материали – 1532 лв.; 

 Вода, горива и енергия – 25495 лв.; 

 Външни услуги, вкл. Транспортни разходи за педагогически персонал и 

транспортни разходи за специализиран превоз на ученици – 24909 лв.; 

 Командировки в страната – 405 лв. (Регионално състезание по 

строителство и целевите средства по Национална програма Иновации в 

действие). 

- § 40-00 Стипендии – 14577 лева; 

- § 19-00 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции – 3051 лева. 
 

2.Дейност 532 Програми за временна заетост 

 

- Назначено лице по договор с Дирекция Бюро по труда – гр. Търговище  - 1 брой; 

- Получен трансфер по § 61-05 от ЕБК – 2262 лева. 

- Начислени и изплатени средства за трудово възнаграждение 1635 лв. с вкл. Лични 

осигуровки и 362 лв. и задължителни осигурителни вноски от работодател. 

 

 



 

В. Средства от европейския съюз – СЕС 

1. Проект BG051PO001-4.2.05-001 /УСПЕХ/ 

През отчетния период е получен преходен остатък от 2020-2021 г. в размер на 5291 

лв. и не са извършвани разходи в съответствие с указанията и изискванията на 

проектните указания. 

2.Проект Равен достъп до образование – преходен остатък 72 лева, не е извършван 

разход. 

3. Започната е работа по Проект Ученически практики, която е приключена към 

30.06.2022 г., но финансирането на проекта не е получено за отчетния период. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил информацията:  

    Елена Иванова – гл.счетоводител 

 


