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ОТЧЕТ 
за извършените разходи към 31.03.2022 г. 

 

 

В настоящата 2022г. встъпваме с бюджетен преходен остатък в размер на 432610лв и 

средства по проекти, реализирани по „Оперативна програма “Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз на сума - 30769лв, общо 

463379лв.        

След окончателното завършване и приемане на държавната бюджетна процедура за 2022г. 

се очаква планът на ПГГСД „Николай Хайтов“ да ни бъде предоставен от първостепенния 

ни разпоредител.  

През първо тримесечие средствата на гимназията са увеличени с 2600 лв в местна дейност 

389 „Други дейности по образованието“. 

 

Разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ общо са 405 878лв, и 

са отразени по параграфи както следва: 

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -260 387лв.  

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ -    5182лв, като: 

за  възнаграждения по граждански договори – 200лв,  болнични от работодател – 4982лв. 

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 59022 лв.         

§ 10-00 „Издръжка“ -  56584 лв, като:  

за материали - 9784  лв, учебници – 495 лв, за отопление, ел.енергия и вода - 28162лв, 

външни услуги – 18083 лв, командировки – 60лв. 

§ 19-00 „Платени държавни данъци, такси и др.“ -12628 лв. 

§ 40-00 „Стипендии“ –  11775  лв. 

§ 42-19 „Други текущи трансфери“ –  300лв. 

 

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 18950 лв.  и са 

изразходени за : 

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ – 14731 лв.  

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ -     684 лв, от които 550лв - за  

възнаграждения на персонала по граждански договор и 134лв болнични от работодател. 

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 3535 лв.     

 

Разходите по дейност 389 „Други дейности по образованието ” са на обща стойност 2600 

лв.  и са изразходени за : 

§ 10-00 „Издръжка“ -  2600 лв - външни услуги.  

 

Приходите за 2021 година на ПГГСД „Николай Хайтов“ са: 

§ 24-04 „Нетни приходи продажби“ -  15 лв от реализация на готова продукция. 

 



Доставен е безвъзмездно от Кейсием ЕООД и МОН съгласно ППП № 65/21.01.2022г  един 

брой универсален шкаф за съхранение и зареждане на ед. цена 1369.61лв. 

 

 

        Отчетени средства по структурни фондове и международни програми  

Към 31.03.2022г. ПГГСД „Николай Хайтов“ продължава да работи по проекти, 

реализирани по ОП “НОИР“.  

По проект „Подкрепа за успех“ разполагаме с преходен остатък 20122лв, а са разходвани 

средства на обща стойност  1264 лв, като за обучения на педагози – 1024 лв и материали  

240лв.  

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” - преходният остатък от 2021 г. е  

9067 лв. Към 31.03.2022г. са отчетени изплатени 8731лв общо, вкл. 7080лв - за  

възнаграждения на персонала по трудов договор и 1651лв за осигуровки. 

Проект „Образование за утрешния ден“ остава с преходен остатък от 1096 лв.  

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е предоставен 

трансфер по проекта в размер на 374лв. Отчетени са разходи за 849лв, като за  

възнаграждения на персонала по трудов договор 689лв и 160лв за осигуровки. 

 

Бюджетните субсидии и трансферите по проектите се усвояват съобразно счетоводната 

политика на Община Варна и националното законодателство, както и според указанията и 

изискванията на проектите.  

За отчетния период гимназията няма просрочени задължения и са поети ангажименти за 

178224лв по нови договори с различен срок на реализация, като например с Примагаз АД – 

за 152 000лв, Визикомп ЕООД -3600лв, ДИКПО – 1150лв и др..  

Финансовите средства за планирани и разходвани  целесъобразно и регулярно по 

бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация и счетоводната политика 

на Община Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител:  ..............................                    Директор:............................... 

  /Светлана Мезева/                                                       /инж.Мария Георгиева/ 

 


