
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

КЪМ 31.12.2021г.

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА



I. ПРИХОДИ:

§24-05 – наеми

• 2276 лв. Общо §24-05 

§36-11 –застрахователно обезщетение

• 1683 лв. общо §36-11

§36-19 – други приходи:

• 307 лв. – вторични суровини

§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност по 

ЗКПО

- 68 лв. 

§ 45-01 – Дарение – 50 лв.

4316 лв. Общо приходи 

4248 лв. – общо нетни приходи след приспадане на 

преведения данък. 



II. РАЗХОДИ:

§01-01 Заплати по трудови правоотношения 966595 лв.

ДТВ за 24 май,15 септември и Коледа 77846 лв.

ДМС еднократно 82351 лв.

Диференцирано педагогически персонал 32903 лв.

Диференцирано непедагогически персонал 6324 лв.

Дзи и НВО 1850 лв.

Парични награди 2695 лв.

§02-02 Възнаграждения по граждански договори               1257 лв.

§02-05  СБКО 17328 лв.

Представително облекло                                        25635 лв.

§02-08 Обезщетения пенсионирани, напуснали по НП    32491 лв.

§02-09 Други –първите 3 дни от болничните                       8622 лв.

Общо §01 и §02 1 255 897
лв.

Заплати и други възнаграждения 



II. РАЗХОДИ:

• §05

• Задължителни осигуровки от работодателя:

• 258866 лв.

• /За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, 

здравни и допълнителни      задължителни 

пенсионни осигуровки/

• Общо §01, §02 и §05:

• Заплати, възнаграждения  и осигуровки 

1 514 763 лв.



II. РАЗХОДИ:
§10 Издръжка:

§ 10-12 – медикаменти                                                          301 лв.

§10-13 – работно облекло непедагогически персонал      5320 лв.

• §10-14 – учебни материали                                               8908 лв.

• НП Иновации в действие                                      166 лв.

• §10-15 – материали                                                           23945 лв.

• пречистватели 20 бр. Ромтех                            10920 лв.

• НП Иновации в действие                                     2055 лв.

• Спортна площадка ПУДООС                               4983 лв.

• Видеонаблюдение камери                                  7938 лв.

• Корекционни очила за компютър                       3228 лв.

• Спортни стоки ПМС129                                       2065 лв.

• Уч.маси и столове за 3 класни стаи                   7592 лв.

• 50 бр. посетителски стола учителска стая        8959 лв.

• Обзавеждане канцелария и каса                       6843 лв.

• 10 бр. медии  за класни стаи                           11900 лв.

• §10-16 – вода, горива и енергия                                      65824 лв.

• §10-20 – външни услуги                                                    77382 лв.

• пътни ученици                                                     7689 лв.

• НП Иновации в действие                                   1379 лв.

• §10-30 – текущ ремонт покрив топла връзка                    3654 лв.

• §10-51 – Командировки в страната                                    1057 лв.

• НП Иновации в действие                                    1022 лв.

• §10-62 – застраховки 1745 лв.

• ОБЩО:                                        264875 ЛВ.



II. РАЗХОДИ:

продължение

• §19-01 – винетки 3 бр. 291 лв.

• §19-81 – такса смет 3208 лв. 

• данък МПС                                405 лв. 

3904 лв.

§ 40-00 Стипендии     78040 лв.

§51-00 Осн.ремонт покрив         43378 лв.                                                                  
на физкултурен салон                            

§52-03 Виртуална класна стая 35793 лв.

§52-05 Климатици 10+2колонни18000 лв. 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 958 753 лв.



III.ТРАНСФЕРИ:

ОБЩО СУБСИДИИ  И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ                                           

1985027 лв.

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ                         5862 лв.

ТРАНСФЕР  ПУДООС                                             4983 лв.

• ОБЩО ТРАНСФЕРИ:                                  1991624 лв.

• /Приходи +Трансфери=Разходите-§88/

• /4248 лв. + 1991624 лв.= 1958753 лв.+ 37119 

лв./

• Към 31.12.2021г. нямаме просрочени 

задължения, просрочени вземания – 3056 

лв.  



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БЮДЖЕТА ПО ВАЛУТНАТА БЮДЖЕТНА СМЕТКА 

ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦРЧР –

Еразъм
Д388 – Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина

ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



I. ПРИХОДИ

• 36-01 – курсови разлики от валутни 

операции                                   -204 лв.

- 204 лв.



II. РАЗХОДИ
• §02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри - 19687 лв.

• награди ученици - 900 лв.

• §05-00 – осигуровки от работодател - 3046 лв.

• §10-15 – материали                                           11647 лв.                                

• §10-20 – външни услуги                       общо: 121025 лв.:

• самолетни билети                               34181 лв.

• bbw по договор                                   57807 лв.

• вътрешен транспорт                            3806 лв.

• превоз до летище                                1464 лв.

• обучения на учители                          13143 лв.

• възстановени от несъстояли се          -4762 лв.

• договор Мундос и Хоризонт                 9056 лв.

• PCR тестове                                          4496 лв.

• банкови , пощенски, реклама              1832 лв.

• §10-52 – командировки                                     72556 лв.

• §10-62 – застраховки                                             667 лв. 

• ОБЩО РАЗХОДИ:                                       229528ЛВ.

I –II = - 229732 лв.



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

• §63-01 – бал. плащания Еразъм К2- 13477 лв.

• авансово плащане Еразъм К2- 27256 лв.

• §93-10 – привлечени чужди средства - 34762 лв. 

от физически лица 

- възстановени чужди средства - -15636 лв.

на  физически лица 

• §95-02 – остатък в левова равностойност по валутна 

сметка към 01.01.2021 г. - 319109 лв.

• §95-08 – наличност в левова равностойност по валутна 

сметка към 31.12.2021 г.                                  -149236 лв.

229732 лв.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТИ ПОДКРЕПА ЗА 

УСПЕХ И ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ – СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



II.РАЗХОДИ
• II. РАЗХОДИ:

• §01-01 – Възнагражд. Подкрепа за успех – 8935 лв.

• Възнагр.Подкрепа за дуалното обуч.- 10669 лв.

• §02-02 – Гражд.договори за учебно помагало - 4600 лв.

• §05-00 – Осигурителни вноски  от работод.     - 3254 лв.

• §10-15 – Раб.обл., инструменти и уч.помагала 

• по проект    Дуално обучение       - 29387 лв.

• §10-20 Външни услуги обучение учители и

• наставници                                           - 1200 лв.

• §40-00 Стипендии стажуване ученици            - 1070 лв.

• §52-03 – Симулатор ЦПУ Дуално обуч.          - 9857 лв.

• §53-01 – Софтуер Дуално обуч.                     - 8620 лв.

• 77592 лв.



ТРАНСФЕРИ

• III. ТРАНСФЕРИ: 

• Преходен остатък от 2020 год: 

• Подкрепа за успех и дуалното обучение       67553 лв. 

• §63-01 – Трансфер Подкрепа за успех            11319 лв.

• Трансфер Равен достъп                      319 лв.

• Трансфер Дуално обучение            35520 лв.

общо: 114711 лв.

§88-03 - остатък – средства от ЕС 37119 лв.



РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ §10-15РАЗХОДИ§10-15 М-ЛИ Сума (лв.)

1.COVID материали 6286,28

2.Уч.материали - таблет, стойки

3.Канцеларски материали

4.Учебни материали уч-ци СОП

1076,00 

1559,37

877,47

5.Абонаментно поддържане 

копирна машина

2581,27

6. Резервни части уч.авт-л

7. Техн. обслужване Renault

1190,10

381,43

8. Гуми 4 бр., алум.врата учит., 

прахосмукачка и хладилник

9. Рекламен филм Врачовски и 

флашки с надпис                                               

1706,18

2086,00

10. ЗДУ за края на 2020/2021 и 

началото на 2021/2022 уч.год.

11. Коледен банкет

674,50

927,20

12. Награди ученици 12 клас

13. Други материали

276,00

2548,35

14. Материали за поддръжка

15. Почистващи материали

1044,37

730,41



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование Сума (лв.)

за пощенски, телеком. 

услуги и интернет

2422,60

такса служебни 

телефони Виваком

учителски  и 

ученически интернет 

Квалификация 

пед.специалисти

Настаняване за 

обучение

1572,69

16178,83

720,00

5500,00

Поддръжка на 

софтуер 

Наем копирна машина

2670,80   

936,00



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование Сума (лв.)

Разходи за други външни услуги: 47381,09

СОД 30470,40

Защита на личните данни GDPR

Абонаменти РААБЕ, Труд и право 

Уч.счетоводител, Аз буки, Уча се

720,00

2139,14

Изработка видеофилм и реклама 

прием Конкурент, ТВ Враца, 

празник

2303,00

Видеонаблюдение

Транспортниуслуги,техн.преглед и

седмичноразписание,дезинфекция

1576,80

811,75

Трудова медицина и замервания

Абонамент е-дневник и 

учит.портфолио

972,00

3902,80

Обслужване счетоводна програма 

и програма за РЗ

Обслужване пожарогасители

Монтаж климатици

541,20

684,00

3260,00                                 

ОБЩО: 77382,01



ПРИДОБИТИ АКТИВИ:

• 10 бр. персонални компютъра „Lenovo ThinkCentre 

M80T”- 17172 лв. с ДДС  по НП ИКТ на МОН. 

• 1 бр. за преносим компютър „Fujitsu LifeBook E459 

1768.80 лв. с ДДС по НП ИКТ на МОН 

• 40 бр. лаптопи с ОС Windows: Dell Latitude Education 

3190 2 in 1- 33600 лв. с ДДС и 13 бр. лаптопи Lenovo по 

проект „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ №BG05M2OP001-5.001-0001.

• 1 бр. Шкаф за едновременно зареждане на лаптопи –

1369,61 лв. с ДДС по проект „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ 

№BG05M2OP001-5.001-0001

• Прехвърлени безвъзмездно от НАП 2 бр. автомобили с 

балансова стойност 517,50 лв. за нуждите на 

практическото обучение на учениците. 



НП НА МОН

• НП Без свободен час – 746 лв.

• НП Национални олимпиади – 120 лв.

• НП Обучение за ИТ кариера – 38605 лв.

• НП Обезщетения персонала - 32491лв.

• НП Рехабилитация на пед.сп. - 200 лв.



Изготвил информацията:

Пиерета Кузманова 

Главен счетоводител


