
към 

30 септември 2022 г.



ДАННИ ЗА ОТЧЕТНАТА ЕДИНИЦА

 Наименование ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО

 Булстат 125508566

 Код АДМИН  2500603

 Номер МОН  11382

 Бюджетна/транзитна сметка  BG89UBBS80023106121307

 Сметка за наличности  BG57UBBS80023106121204

 Вид (по ЗПУО, чл.36)Държавно

 Вид (по ЗПУО, чл.38-39)Професионална гимназия

 ОбластТърговище

 ОбщинаТърговище

 Населено мястоТърговище (обл. )

 Адрес  бул. Александър Стамболийски 27

 Т. код  0601

 Телефон  64941

 Мобилен телефон  0875102995

 Директор  инж. Фана Алдинова Чолакова

 Главен счетоводител Елена Райкова Иванова

 Имейл pges_tg@abv.bg

 РУО Търговище

 ПРБ[1700] Министерство на образованието и науката

























ОТЧЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ КЪМ 30.09.2022 г:

1. Приходи

1.1. Бюджет без стипендии – 244212 лв.;

1.2. Изравняване осигурителни плащания – 6860 лв.;

1.3. Средства по национални програми: 

* Оптимизиране на вътрешната структура на персонала –

30754 лв.;

* Отново заедно – 6000 лв.;

1.4. Стипендии – 27457 лв.;

1.5. Целеви средства:

* Преходен остатък от 2021 г. – 8537 лв.;

* Транспортни разходи на педагогическия персонал – 1800 лв.;

* ПМС 223-средства за физическо възпитание и спорт – 405 лв.;

* Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи –

6478лв.;

* Средства за издръжка на паралелки за придобиване на 

квалификация по защитени специалности – 55390 лв.;

* Средства ПМС 232 във връзка с новите размери на 

стандартите за 2022 г. – издръжка 2529 лв. и персонал – 1946 лв.;

1.6. Средства по оперативни програми – преходен остатък проект 

УСПЕХ – 5363 лв.

1.7. Собствени приходи:

* От продажба на бракувани дълготрайни активи, отчитани 

задбалансово – 17000 лв.;



* От продажба на хартия – 124 лв.;

* От такси от общежитие – 660 лв.;

* Получен трансфер от АЗ – ДБТ Търговище – 6007 лв.;

* Получен трансфер от Община Търговище за специализиран 

превоз на ученици – 20034 лв.;

*  Получен трансфер по Проект Ученически практики –5674 лв.;

* Получен трансфер по Програма ЕРАЗЪМ+ - 61144 лв.

РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ КЪМ 30.09.2022 г:

1. Заплати за щатен персонал – 287710 лв.;

2. Заплати за персонал по извънтрудови правоотношения –3147 лв.;

3. Изплатени суми за СБКО – 2768 лв.;

4. Обезщетения за персонала – 31435 лв.;

5. Средства за първите три дни от дните във временна 

нетрудоспособност на персонала (болнични) – 1712 лв.;

6. Осигурителни вноски за сметка на работодателя – 64937 лв.;

7. Материали – 2070 лв.;

8. Вода, горива и енергия – 33741 лв.;

9. Външни услуги (включва и транспортните разходи) – 36670 лв.;

10. Командировки в страната – 405 лв.;

11. Стипендии – 14577 лв.;

12. Ремонт на покрив – 57066 лв.;

13. Такса смет – 3051 лв.

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКИ 

СРЕДСТВА:

1. ПРОЕКТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ:

1.1. Възнаграждения на екипа – 2546 лв.;

1.2. Осигурителни вноски – 452 лв.;

1.3. Стипендии – 2604 лв.

2. ПРОЕКТ УСПЕХ:

2.1. Възнаграждения на екипа – 945 лв.;

1.2. Осигурителни вноски – 220 лв.

3. ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+:

3.1. Одобрен разход по програмата – 61264 лв.;

3.2. Получен трансфер 61144 лв и отчетена отрицателна 

курсова разлика 120 лв.



РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА:

1. ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ АЗ – ДБТ ТЪРГОВИЩЕ:

1.1. Възнаграждения за наетото лице – 4260 лв.;

1.2. Осигурителни вноски – 811 лв.





Дата: 31.01.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 24652.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 13435.00 лв.

Сума за изравняване към периода 5421.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 1700.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 45208.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/478588.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 23502.00 лв.

7.93%

Дата: 28.02.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 49304.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 27026.00 лв.

Сума за изравнявае към периода 10686.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 3400.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 90416.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/435080.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 21802.00 лв.

15.87%



Дата: 31.03.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 73956.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 40268.00 лв.

Сума за изравняване към периода 16300.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 5100.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 135624.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания391572.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 20102.00 лв.

23.8%

Дата: 30.04.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 108190.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 55086.00 лв.

Сума за изравняване към периода 10756.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 8400.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 182432.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/348064.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 16802.00 лв.

32.02%



Дата: 31.05.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 136566.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 70624.00 лв.

Сума за изравняване към периода 10350.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 10500.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 228040.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/304556.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 14702.00 лв.

40.02%

Дата: 30.06.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 164942.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 88142.00 лв.

Сума за изравняване към периода 7964.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 12600.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 273648.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/261048.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 12602.00 лв.

48.02%



Дата: 31.07.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 194320.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 102487.00 лв.

Сума за изравняване към периода 7749.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 14700.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 319256.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/217540.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 10502.00 лв.

56.03%

Дата: 31.08.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 222696.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 117032.00 лв.

Сума за изравняване към периода 8336.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 16800.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 364864.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/174032.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 8402.00 лв.

64.03%



Дата: 30.09.2022

Определен месечен лимит на училището 29093.00 лв.

Удържани осигурителни плащания по бюджет 16292.00 лв.

Месечен лимит за стипендии 2101.00 лв.

Годишна субсидия по бюджет 569810.00 лв.

Годишна субсидия без стипендии 522096.00 лв.

Предоставен лимит за периода 251072.00 лв.

Осигурителни плащания по отчет за периода 0.00 лв.

Сума за изравняване към периода 140500.00 лв.

Предоставен лимит за стипендии за периода 18900.00 лв.

Изпълнение на бюджета към периода 410472.00 лв.

Остатък за изпълнение /лимит+осигурителни плащания/130524.00 лв.

Остатък за изпълнение стипендии 6302.00 лв.

72.04%

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Преди пристъпване на разплащане на нововъзникналите 

разходи те се степенуват по степен на важност и 

приоритети.

2. Преди поемане на разходи се прави анализ на бюджетните 

показатели и възможност за наличие и целесъобразност 

на поеманите разходи.

3. Размерът на нововъзникнали разходи се определя от МОН.

М. октомври, 2022 година,                                                   Гл.счетоводител:

Гр.Търговище                                                                       Елена Иванова


