
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

КЪМ 31.03.2022г.

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА



I. ПРИХОДИ:

24-05 – наеми

• 611 лв. Общо §24-05 

§36-19 – други приходи:

• 50 лв. – вторични суровини;  

50 лв. – Общо §36-19  

§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност по ЗКПО

- 18 лв. 

661 лв. Общо приходи 

643 лв. – общо нетни приходи след приспадане на 

преведения данък. 



II. РАЗХОДИ:

§01-01 Заплати по трудови правоотношения 254161 лв.

§02-02 Възнаграждения по граждански договори                 303 лв.

§02-05 СБКО 4548 лв.

§02-08 Обезщетение с характер на възнагр.                       1531 лв.                                       

§02-09 Други –първите 3 дни от болничните                       4239 лв.

Общо §01 и §02                                                            264782  лв.

Заплати и други възнаграждения 



II. РАЗХОДИ:

• §05

• Задължителни осигуровки от работодателя:

• 59819 лв.

• /За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, 

здравни и допълнителни      задължителни 

пенсионни осигуровки/

• Общо §01, §02 и §05:

• Заплати, възнаграждения  и осигуровки 

324601 лв.



II. РАЗХОДИ:

§10 Издръжка:

• §10-14 – учебни материали                                                 112 лв.

• §10-15 – материали                                                            4158 лв.

• §10-16 – вода, горива и енергия                                      31410 лв.

• §10-20 – външни услуги                                                    15010 лв.

• пътни ученици                                                     4136 лв.

• §10-51 – Командировки в страната                                     250 лв.

• §10-62 – застраховки 1196 лв.

• ОБЩО:                                          56272 лв.

• §19-01 – винетка                              97 лв.

• § 40-00 Стипендии                                                            22960лв.

•

ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                                            403930 лв.



III.ТРАНСФЕРИ:

ОБЩО СУБСИДИИ  И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ                                         429567 лв.

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ             0 лв.

• ОБЩО ТРАНСФЕРИ:                   429567 лв.

• /Приходи +Трансфери=Разходите-§88/

• /643 лв. + 429567 лв.= 403930 лв.+ 26280 лв./

• Към 31.03.2022г. 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                                   -56 лв.

- 56 лв.



II. РАЗХОДИ

• §10 Издръжка:

• §02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри - 600 лв.

• §05-00 – осигуровки от работодател - 71 лв.

• §10-15 – материали                                            5265 лв.                                

• §10-20 – външни услуги                          общо 18608 лв.:

• самолетни билети                               15889 лв.

• бус до летище и в страната                  1188 лв.

• посещения по мобилности                   1348 лв.

• банкови такси                                           183 лв.

• §10-52 – командировки, хотели                        21651 лв.

• §10-62 – застраховки                                              120 лв. 

•

ОБЩО РАЗХОДИ:                                       46315 ЛВ.

I –II = - 46371 лв.



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

• §63-01 – бал. плащания Еразъм - 28741 лв.

• - междинно плащане Еразъм - 16319 лв.

• - възстановени по несъстояли се - -6519 лв.

• мобилности

• §93-10 – привлечени чужди средства - 1447 лв. 

от физически лица 

- възстановени чужди средства - -7559 лв.

на  физически лица 

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

сметка към 01.01.2022 г. - 149236 лв.

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

сметка към 31.03.2022 г.                                  -135294 лв.

46371 лв.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТИ ПОДКРЕПА ЗА 

УСПЕХ, ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ, РАВЕН ДОСТЪП И УЧЕНИЧЕСКИ 

ПРАКТИКИ – 2 

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



II.РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

• II. РАЗХОДИ:

• §01-01 – Възнагражд. труд.пр. Подкрепа – 902 лв.

Възнагражд. труд.пр. Равен достъп - 170 лв.

• §05-00 - Задължит.осигур.вн. от работод.- 219 лв.

• §10-14 – Уч.помагала по проект Дуално

• обучение - 6262 лв.

• §10-15 – Работно облекло Дуално - 2965 лв.

• §10-62 – Застраховки Дуално обуч. И УП-2- 321 лв.

• 10839 лв.

• III. ТРАНСФЕРИ: няма трансфери

• Преходен остатък от 2021 год: 

• Подкрепа за успех, Дуалното обучение       37119 лв. 

• и равен достъп                             

• §88-03  - остатък – средства от ЕС               26280 лв. 

към 31.03.2022 г.              



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

1.COVID материали 1445,30

2.Окабеляване 

видеонаблюдение

3. Материали за ремонт и 

поддръжка

453,00

958,35

4.Абонаментно поддържане 

копирна машина

583,26

5. Резервни части уч.авт-л

6.Почистващи м-ли

61,48

360,22

7. Други материали 296,32

ОБЩО: 4157,63  



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование Сума (лв.)

за пощенски, 

телекомуникационни 

услуги и интернет

614,82

такса служебни 

телефони Виваком

учителски интернет 

430,61

4775,28

Поддръжка на 

софтуер 

Наем копирна машина

427,75   

156,00

ОБЩО: 6404,46



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование Сума (лв.)

Разходи за други външни услуги: 8605,50

СОД и видеонаблюдение 2094,00

Защита на личните данни GDPR

Абонаменти Аз буки и рекламни 

надписи

180,00

402,00

Настаняване за обучение Боровец 5356,00

Годишни технически прегледи

Седмично разписание 

122,00

18,00

Други външни услуги 13,50

Разходи за обучение 

зам.директори

420,00

ОБЩО: 15009,96



Изготвил информацията:

Пиерета Кузманова 

Главен счетоводител


