
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за първо тримесечие  2017година 

на   СУ „ Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ  ” гр.Дупница 

 

Бюджетът на училището за 2017 г. с  е 1 944 504.00 лева. 

Като 

 1.1927832.00 лева  по формула 

 2.8778.00  преходен остатък 

 3.7894.00  резерв 

Бюджетът е разпределен и по тримесечия, като за първо тримесечие на 2017 

година плана е 587127.60 лева 

Планиран е както следва : 

-  77.80 % за трудови разходи- заплати и осигуровки/ в т.ч. на възпитателите/; 

-  21.20  % за издръжка на училището;  

-   1.00  % за стипендии; 

Към  31.03.2017 бюджета  на училището е приет и корекции не са правени.  

Към 31.03.2017г. от планирани 587127.60 лв. са изразходвани  379325.32 лв. или 

приходите превишават разходите с 207802.28 лв. 

Разходите на училището за  първо тримесечие на 2017  годината са : 

-   293234.18 лв. за заплати, осигуровки, обезщетения и представително облекло или 

78.72 % от общият разход/ в.т.ч.;за представително облекло за учителите в размер на 36895.00 

лв.;  

-    77646.14 лв. или  21.27 % за издръжка на училището; 

 -   8445.00 лв. за стипендии на учениците 

Разходите за издръжка на училището за първо тримесечие  на 2017 г. са  77646.14 

лв.,както следва: 

- за  вода, горива  и ел.енергия -  6.08 % или 25734.70 лв.за ел.енергия,за вода  

23710.13 лв. и 2024.57 лв.за гориво на училищният автобус; 

- за външни услуги/телефон,интернет,пътни разходи,извън кл.д-сти и др./-6.79  % 

или 25790.30 лв.по приложената справка,1674.58 лв. за пътни на учителите; за превоза на 

учениците – 12114.71 лв. 

- за материали /хартия, тонери и др. подобни/ -  0.05 % или 526.77 лв./ има 

приложена справка/ 

- за  хранене на учениците от начален етап -  2.00 % или 6925.05 лв. 

- за командировки в страната,912.20 лв. за командировки олимпиади 150.00 

- за учебно и научно- изследователски  разходи,учебници -  1.00 % лв. 3469.80 лв.  

- за общински данъци –    4991.54 лв. 

- работно облекло – 2 % или 7560.00 лева./на помощният персонал/ 

 

 

 

 

Гл. счетоводител: Иванка Терзийска   Директор: В. Инкьова 

 


