
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  за  2016 г. на   

        СУ „ Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ” гр.Дупница 
 

 

Бюджетът на училището за 2016 г. с направени корекции е 1 914 420.44 лева. 

 

Планиран е както следва: 

 

-  78.6 % за трудови разходи-заплати и осигуровки 

-  19.8  % за издръжка на училището; 

-   1.6  % за стипендии; 

 

Към  31.12.2016 г. не е  преразпределян първоначалният бюджет на училището.  

 

Към 31.12.2016 г. от планирани 1 914 420.44 лв. са изразходвани  1 905 644.47 лв. или 

приходите превишават разходите с 8 775.97 лв. 

 

 

Разходите на училището за годината са: 

 

-   1416199.26 лв. за заплати, осигуровки, обезщетения и СБКО или 74.3 % от общият разход/ 

в.т.ч. за СБКО 17000.00 лв.; за представително облекло за учителите в размер на 39 470.00 

лв.; за обезщетения - 56597.20 лв.; за ДМС- 85521.58 лв.; за диференцираното заплащане – 

34140.34 лв./ 

 

-    471 974.21 лв. или  24.8 % за издръжка на училището; 

 

-    17 471.00 лв. за стипендии на учениците или 0.9 %; 

  

Разходите за издръжка на училището за 2016 г. са  471 974.21 лв., както следва: 

 

- за  вода, горива  и ел.енергия -  5.3 % или 14626.25 лв.за ел.енергия, за вода  

2035.58 лв. и 7998.38 лв. за гориво на училищният автобус; 

 

- за външни услуги /телефон, интернет, пътни разходи, извънкл. д-сти и др./ - 26.2  % 

или 40 953.64 лв. по приложената справка, 6761.79 лв. за пътни на учителите, 

2875.30 лв.за ИКД, 178.00 лв. по програма „С грижа за вс.ученик”, 2 651.72 лв. за 

ремонт на училищният автобус ;за превоза на учениците - 70 277.19 лв. 

 

- за материали /хартия, тонери и др. подобни/ - 21.8 % или 103 119.55 лв. 

 

- за  хранене на учениците от начален етап -  6 % или 28 384.07 лв. 

 

- за командировки – 1 % или 2548.26 лв. за командировки в страната, 2 153.38 лв. за 

командировки по ИКД, 66.00 лв. по програма „С грижа за вс.ученик” 

 

- за учебно и научно-изследователски  разходи, учебници -  10.3 % ли 28 497.09 лв. за 

учебници и 20 387.45 лв. за училищна документация. 

 

- за общински данъци – 1.6 % или 7 384.81 лв. 

 

- работно облекло – 2 % или 9 500.00лв. /на помощния персонал/ 

 

- за застраховки - 1.2 % или 5407.73 лв. /включена е застраховка на автобуса/ и 372.71 

лв. за застраховки по ИКД; 



 

- за текущ ремонт – 21.9 % или 103 247.23 лв. 

 

- за СБКО- 2.1 % или 9 730.00 лв.  

 

- за глоби и неустойки – 0.6 % или 2 818.08 лв. за съдебни обезщетения; 

 

 

 

Директор :        Гл.Счетоводител: 

В.Инкьова        Ив.Терзийска     

 
 


