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ОТЧЕТ 
за извършените разходи към 30.06.2022 г. 

 

      Планът на бюджета на ПГГСД „Николай Хайтов“ за 2022г. е 2 290 524 лв за държавна 

дейност 326 /„Професионални гимназии”/, 165 969 лв за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ 

и 500 лв от собствени приходи. Предвидени са средства за дофинансиране по дейност 326 в 

размер на 46382лв.  

Сумата е формирана както следва:  

- средства по формули за професионалните училища за 2022г. – 2 023 363лв, от които – 

128949 лв са средства за стипендии. Преходен остатък от 2021г. – 433 130 лв. Всичко бюджет 

за 2022г. /без собствени приходи/ - 2 456 493лв. 

През шестмесечието планът е увеличен след превеждането на следните субсидии: 2064лв 

от фонд „Резерв“, 9701лв за финансово осигуряване на национално състезание „Горски 

многобой“; 71472лв за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване 

на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и 46382лв - 

Дофинансиране. 

А първото тримесечие средствата на гимназията са увеличени с 2600 лв в местна дейност 

389 „Други дейности по образованието“, но са намалени във връзка с предоставен трансфер 

от 162лв към РЦПППО Варна.  

 

Разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ общо са 890 709лв, и 

са отразени по параграфи както следва: 

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -586 166 лв.  

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ -     6 727 лв, като: 

за  възнаграждения по граждански договори – 200 лв, болнични от работодател – 6527лв. 

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 131 176 лв.         

§ 10-00 „Издръжка“ -  120 544 лв, като:  

за медикаменти – 63 лв, за материали - 24108  лв, учебници – 597 лв, външни услуги – 

45017 лв, командировки – 1420лв и за застраховки – 1129 лв. 

Разходът за отопление, ел.енергия и вода 46382лв се изплаща от субсидията 

Дофинансиране и 1809лв – държавни дейности. 

§ 10-92 „Глоби, неустойки и  др.“ -19 лв. 

§ 19-01 „Платени държавни данъци, такси и др.“ -502 лв. 

§ 19-81 „Платени общински данъци, такси и др.“ -12628 лв. 

§ 40-00 „Стипендии“ –  32666  лв. 

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

 

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 70773 лв.  и са 

изразходени за : 

§ 01-00 „Заплати на персонала по труд. правоотношения“ – 32874 лв.  



§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ -     30033 лв, от които 1100лв - 

за  възнаграждения на персонал по граждански договор, обезщетения по чл.222 от КТ и 

чл.224 от КТ –28799лв и 134 лв болнични от работодател. 

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 7866 лв.     

    

 

        Отчетени средства по структурни фондове и международни програми  

Към 30.06.2022г. ПГГСД „Николай Хайтов“ работи по следните 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.  

През месец май по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” се получи 

трансфер 26500лв, а преходният остатък от 2021 г. е  9067 лв. Отчетени и изплатени са 

19541лв общо, включващи 15850лв - за  възнаграждения на персонала по трудов договор, 

3486лв за осигуровки, 205лв – застраховки на учениците. 

По проект „Образование за утрешния ден“ на МОН е възстановен преходния остатък от 

1096 лв.  

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се разходваха 

преходния остатък 484лв и предоставения трансфер в размер на 374лв. Отчетени са разходи 

за 849лв, като за  възнаграждения на персонала по трудов договор 689лв и 160лв за 

осигуровки. 

Във връзка с работата по новият проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и 

подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ през второ 

тримесечие от предоставения трансфер в размер на 4907лв бяха изплатени общо 4269лв, от 

които - 3403лв възнаграждения, 793лв осигуровки и 73лв материали. 

Направени са застраховки на учениците по проект „Ученически практики-2“ за 33 лв. 

 

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

194019лв по нови договори с различен срок на реализация, като например с „Албена Тур“ 

ЕАД – за 6459лв, „Ей Енд Ди Груп“ ООД - 2160лв, „Тори Транс“ ЕООД – 2370лв и др. 

Бюджетните субсидии и трансферите по проектите се усвояват съобразно счетоводната 

политика на Община Варна и националното законодателство, разходват се по Единната 

бюджетна класификация,  и според указанията и изискванията на проектите. 
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