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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 
_                 _____________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен 
към 31 март 2013 година 

І. Бюджет 2013 г. е планиран, както следва: 
Приходна част 
 1. Собствени приходи от наем са планирани съобразно сключения договор за наем с  
„Инфонет компютри” ООД , както и неиздължените наеми от бивш наемател на гимназията 
– „Фарес Фуудс”ООД – гр. Плевен.  
 Значителен дял от планираните собствени приходи заемат очакваните приходи от  
учебното производство за 2013 година. 
 2. Субсидия от финансиращия орган МОМН София – съобразно средствата по 
формула без резерв за 2013 г., добавката за подобряване на МТБ и добавка за извънкласна и 
извънучилищна дейност. Субсидията по формула  е разчетена на база брой ученици към 1 
януари 2013 г.,  който е 442. 

 
Разходна част 
 Разходната част е планирана, съобразно приходната част.  
 Планирани са необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, а останалите 
средства са отразени, като план за издръжка. 
 В Бюджет 2013 г. са предвидени 3 % за диференцирано заплащане на педагогическия 
персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на целия персонал.  
 Разходите за стипендии за 2013 г. по план са в размер на 33 312 лв. и са съобразно 
броя на учениците в ПГРТО. Те са целева субсидия. Неусвоените средства ще бъдат 
прехвърлени като преходен остатък за 2014 г. 

 
ІІ. Изпълнение на Делегирания бюджет за първото тримесечие на 2013 г. 

                                                                                                
Показатели  План 

2013       / 
в лв. / 

  План 
първо 
тримесечие 
2013 г.    /в 
лв./         

Отчет първо 
тримесечие 
2013 г./ в 
лв./ 

Разлика         
/ в лв./ 
(+ -) 

І. Собствени приходи 
(без данък върху 
приходите) 

48500 12125  16974 +4849 

В т.ч. 
     1.   продукция, услуги 
     2.   наеми 

        3.   други приходи            
/застр.обещетение / 

  
31000 
17500 

 
  7750   

4375     
  

  
     10195 

  6159 
620  

                  

  
  2445 
  1784 
   620   

  ІІ. Временно съхранявани 
средства и средства на 
разпореждане  

                    3112     3112 

ІІІ. Субсидия 644000 149000 135433  -13567 

Всичко приходна част 692500 161125  155519   -5606 

        



  ІV. Разходи 
1. Заплати 
2. Др.възнаграждения 
3. Осигурителни 

вноски 
4. Издръжка 
5. Стипендии 

 
488000 

12000 
97100 

  
  62188 

33212 

 
 110000 

3000  
  24275                   

   
    15547  

8303  

 
  106873 

4837 
    23422               

                     
     14751            

               5636  

 
   -3127 
    1837 
    -853                        

  
    -796 
  -2667                

Всичко разходна част 692500 161125  155519   -5606 
 
 Към 31 март 2013 г. по отчет в ПГРТО – Плевен се обучават 442 ученици / в т.ч. 
ученици по направления: производство и преработка – 30 бр., стопанско управление и 
администрация – 44 бр., услуги за личността – 301 бр., задочна форма на обучение - 45 бр., 
самостоятелна форма на обучение 22 бр. /             
 Изпълнението на плана за собствените приходи за първото тримесечие е, както 
следва: 

- приходи от учебно производство – 10 195 лв. или 33% спрямо годишния план  
- приходи от наеми – 6 159 лв. или 35% спрямо годишния план 
- други неданъчни приходи /от застрахователни обещетения за автомобил /- 620 лв. 
ПГРТО - Плевен има несъбрани приходи от наеми на обща стойност 6 738 лв.  

 Разходната част на бюджета  е в размер на  155 519  лв., от които: 106 873 лв. за 
заплати, 4 837 лв. за СБКО, обещетение по чл.222 ал.1от КТ и възнаграждения за временна 
неработоспособност от работодател, 23 422 лв. за осигурителни вноски / ДОО, Учителски 
пенсионен фонд , Здравно осигуряване, и Допълнително задължително осигуряване от 
работодателя/, 14 751 лв. за издръжка  в т. ч: материали – 636 лв., вода, горива и енергия – 4 
671 лв., държавна , пътна такса /винетка/ – 67 лв., учебни разходи – 7 006 лв., командировки 
– 542 лв., застраховки на спортисти – 61 лв. и 5 636 лв. за стипендии.  
 Гимназията има невъзстановени разходи за консумативи от наематели на стойност 
3104 лв. Тази сума е включена в разходната част на изпълнението на бюджета на ПГРТО. 
 Структурата на разходната част на касовото изпълнение на Бюджет 2013 г. за 
периода януари - март е, както следва:                                                                                                                                                                     
 Заплати                                   –            68,72  % 
 СБКО и др.възнаграждения  –              3,11 %                                                                                                                                
 Осигурителни вноски            –            15,06  %                                                                                                                              
 Издръжка                                 –             9,49  %                                                                                                                            
 Стипендии                              –              3,62  %     

Усвоената субсидия в размер на 135 433 лв. възлиза на 24% от годишния план. 
 Актуалният лимит от средства на разпореждане на  ПГРТО  е в размер на 128 655 

лв., а усвоеният лимит възлиза на 104 417 лв.. 
 Към 31 март 2013 не са изплатени месечни и еднократни целеви стипендии на обща 
стойност 1 519 лв. Същите ще бъдат изплатени през м. април 2013 г. 
 Достигнатата средна месечна брутна щатна работна заплата за педагогическия 
персонал е в размер на 775 лв., на непедагогическия – 497 лв., а на целия персонал – 695  лв.  
 От получените през февруари 2013 г.финансови средства в размер на 8 094 лв. по 
оперативна програма „Да направим училището привлекателно за младите хора – училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, са изразходени 5 197 лв., от които за 
възнаграждения – 3 750 лв. , осигурителни плащания за сметка на работодател – 823 лв., за 
материали – 537 лв., за учебни разходи – 66 лв. и за външни услуги – 21 лв. 
 Получен е преходният остатък от финансови средства от Бюджет 2012 г – 12 028 лв.  
 
С уважение, 
НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА 
Директор на ПГРТО - Плевен                                                                                                                                                                                                                   


