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322 Неспециализирани 

училища, без професионални 

гимназии 

Уточнен 

план 

Отчет Пояснения 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

2042616 2042616 
 

100 %  

01

-

01 

заплати и възнаграждения 

на персонала нает по 

трудови правоотношения 

2042616 2042616 
 

В т.ч. граждански договори на физически 

лица за услуги по НП. В сумата също така 

е включено и изплатеното ДТВ през 2022 

г. Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

92397 92397 
 

02

-

02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

19850 19850 
 

02

-

05 

изплатени суми от СБКО 

за облекло и други на 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

59952 59952 
 

1.Представително облекло-31 478 лв. 

2.Ваучери за храна за 2022 г. –28474 лв. 

02

-

08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

5357 5357 
 

Обезщетение по чл.224 от КТ 

-В т.ч.Ваня Няголова, Георги Генов, 

Станка Кунева, Юлиян Христов 

02

-

09 

Други плащания и 

възнаграждения 

7238 7238 
 

Болнични на персонала. 

Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 

458174 458174 

 

 

05

-

51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

229629 229629 
 

 

05

-

52 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 

77809 77809 

 
 

05

-

60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 

96959 96959 
 

05

-

80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

53777 53777 
 

Издръжка   

10

-

13 

Постелен инвентар и 

облекло 

4160 4 160 
 

Работно облекло за 2022 г. на 

непедагогическия персонал. 

10

-

14 

Учебни и научно-

изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

5673 5673  Образование и наука ЕАД – 1167 лева ; 

Издателство „Нов живот“ООД – 588 лева ; 

Клет България ООД– 124 лева ; Нион 

АзБуки  - 227 лева; Издателство Атласи 
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ООД – 2286 лева; Просвета София 1280 

лева 

10

-

15 

материали 46933 30790 
 

Канцеларски, почистващи и др. 

материали. Разликата от 16143 лева се 

съотнася към преходният остатък за 

началото на 2023 година 

 

10

-

16 

вода, горива и енергия 50025 50025 
 

1.Вода -2296 лв. 

2.Ел.енергия - 26138 лв.  

3.Парно-21591 лв.  

 

10

-

20 

разходи за външни услуги 58716 58303 
 

1. Труд и здраве ООД – 1193 лева / служба 

трудова медицина/  

2. Телефони – 1643 лева 

3. Дорис травел – 30000 лв / плащане по 

НП „Отново заедно“/ към настоящият 

момент сумата е напълно възстановена от 

първостепенния разпоредител по сметка 

на ППМГ  

4. Нео генезис  - 4602 лева / копиране по 

договор/ 

5. СД“ Щука- Зареви и сие“ – 840 лева 

/транспортна услуга Сливен – Девин 

участие в състезание „ Аз мога тук и 

сега“/ 

6. Публикуване/отпечатване на реклама 

СТЕМ – 580 лева 

7. Агенция компас – 439 лева / брошури 

по кампания за държавен прием/ 

8. ВиК строй – 120 лева 

9. Булархкин ЕООД – 3500 лева 

10. Рими ООД – 1020 лева /изработване на 

витрини по проект/ 

11.Школо ООД – 504 лева доплащане 

/ел.дневник/ 

12.ТУ Варна 300 лева /такса за обучителен 

курс- програмиране/  

13. ИК „Трейдинг Груп“ ЕООД – 720 лева 

плащане по договор във връзка със 

занимания по интереси „ Гейминг 

концепции“. 

14. Смарт Ес Ай ЕООД – 3000 лева / 

консултанска помощ във връзка с 

проектно предложение по процедура за 

„Модернизация на образователната среда“ 

15. „Архитект Павлов“ ЕООД – 960 лева / 

съгласно договор за услуга – 

архитектурно заснемане на сутерена на 

старата сграда на ППМГ“ 
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1. Прогнозно изпълнение на бюджета по § 01-01 Заплати на персонала към 31.12.2022 г. е 

100,00 %. 

 

16. „Коринт 1“ ЕООД – 1000 лева / 

технически надзор на обект „Спортна 

площадка ППМГ“ 

17. Български пощи - 310 лева 

18. Унибит ЕООД – 300 лева – 

квалификационен курс „Библиотекар“ 

19. Уча.се ЕООД – 1015 лева /активиране 

на достъп до платформата/ 

20. Видар ЕООД – 500 лева / принтиране 

на цветни материали/ 

21. Други ползвани външни услуги– 5757 

лева  

10

-

30 

Текущ ремонт 1709 1 709  „Брико 80“ – 1 709 

10

-

51 

командировки в страната 3676 3676 Командировки  

10

-

62 

разходи за застраховки 972 972 
 

Годишна застраховка – сграда  

Платени данъци, такси и 

административни санкции 

   

19

-

81 

платени общински данъци, 

такси, наказателни лихви и 

административни санкции 

1523 1523 Сумата включва платен данък за сграда и 

такса смет, дължими към община Сливен. 

Стипендии 96484 92859 

 

Сумата от 3625 лева са целеви средства и 

са прехвърлена като преходен остатък за 

2023 г.  

52-00 Прибодиване на 

дълготрайни материални 

активи 

173095 109668  

1. Импресия 99 ЕООД – 8141 лева за 

закупуване и монтаж на фитнес 

обурудване.  

2. Гео Кри ЕООД  - 93106 лева/  авансови 

плащания съгласно договор от 01.11.2022 

година с предмет „ Изграждане на спортна 

площадка в двора на ППМГ“/ 

Следните разходи за закупуване на ДМА 

за извършени във връзка с  НП „ Заедно в 

изкуствата и спорта“  

3. Мюзикер – 2087 лева / закупена 

озвучителна техника  

4. Кейсием ЕООД – 4599 лева / закупен 

интерактивен дисплей с вграден 

компютърен модул/ 

5. Адрес информационни технологии 

ЕООД – 1735 лева / закупен Лаптоп Dell /. 
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7713 713 Спорт за всички  Уточнен 

план 

Отчет   

Издръжка 9216 4353 Разликата от 4863 лева е прехвърлена като 

преходен остатък за 2023 г. 

10-

11 

Храна 1000   

10-

15 

материали 8016 4153 

 

 

10-

20 

Разходи за външни услуги 200 200  

99-

99 

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

   

 

Обща сума за преходен остатък от 2022 година по направление 

„държавни дейности“ е 39386 лева. / в т.ч. 15000 лева получена на 

20.12.2022 г. по НП „Отново заедно“/. 

Целеви средства – прехвърлени като преходен остатък 2022 г. 

 НП „ Ученически олимпиади и състезания“ – 11700 лв 

 НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 4168 лева  

 НП „ Изграждане на спортна площадка „ – 63428 лева 


