
    

 

               

 
                             И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

                               за изпълнението на делегирания бюджет на 

                               ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово  

                               за периода от  01.01.2022г. до 31.12.2022 г. 

 

                     Докладвам следната информация за изпълнение на делeгирания бюджет за 

четвърто тримесечие на 2022 г.  на ПГТ „Пенчо Семов „-Габрово   

                    1. Разходите на гимназията за четвъртото тримесечие на 2022 г. са в размер на 

2482679.00 лева.,  изразходвани по параграфи от ЕБК, както следва: 

                     -параграф 01 – заплати и възнаграждения на персонала по трудови 

правоотношения – 1419278.00 лв. 

                     -параграф 02 – други възнаграждения и плащания за персонала – 45714.00 лв. 

                    - параграф 05 – задължителни осигурителни вноски от работодател 296435.00 лева, 

от които за ДОО – 154162.00 лева, за УчПФ – 46665.00  лева, за здравно осигуряване – 63681.00 

лева. и за ДЗПО– 31927.00 лева. 

                   - параграф 10 – издръжка – 670588.00 лева ,от които : 

                       За храна- 30201.00 лв-хранителни продукти за учебни работилници. 

                       За вода ,горива и ел.енергия- 155607.00лв. 

                       Разходи за външни услуги- 102258.00 лв. 

                       За материали – 95075.00 лв. 

                       Текущ ремонт – 282161.00 лв. 

            Командировки в страната – 831.00 лв. 

                       Разходи за застраховки – 4455.00 лв. 

                Изплатени са стипендии на ученици по параграф 40-00 – 41864.00 лв. 

                Закупена е климатична система за кабинет зам. директори и за кабинет ИКТ по 

параграф 52-00 – 8800.00 лв. 

                       2.Собствените приходи на ПГТ „Пенчо Семов” –Габрово към четвъртото  

тримесечие на 2022 г. са в размер на 58262.00 лева.Приходите са от нощувки, наем общежитие 

и кафе автомати. 

 Всички приходи и разходи на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово са намерили отражение 

по параграфи и под параграфи в Отчета за касово изпълнение на бюджета и по сметките в 

счетоводната програма на гимназията. 

Към 31.12.2022 година училището няма неразплатени задължения. 

 

 

Габрово,05.01.2023 г.                                     Заличено по чл.59 от ЗЗЛД 

 

                                                                        ИВЕЛИНА ПЕНЕВА 

                          

                                                                         Гл. Счетоводител 

                                                                         на ПГ по туризъм 

                                                                         „Пенчо Семов” – Габрово  

                                                                                  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ПЕНЧО СЕМОВ” - ГАБРОВО 


