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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 година
Бюджетът на училището за 2018 г. е утвърден със Заповед на Кмета и е в размер на
2 302 921.00 лева.
Бюджета е формиран, както следва
2 248 626.00 лева са средствата по ЕРС
54 295.00 лева преходен остатък
Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие на 2018
година плана е 674 663,66 лева
Планиран е както следва :
70 % за трудови разходи- заплати и осигуровки,представително облекло,
извънтрудови правоотношения;
- 29 % за издръжка на училището;
- 1 % за стипендии;
Към 31.03.2018 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със
Заповед на Кмета на Община Дупница за увеличение на приходната част за компенсиране на
транспортните разходи на учениците .
Към 31.03.2018 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към
персонал и доставчици.
Към 31.03.2018г. от планирани 674 663,66 лв. са изразходвани 433 613,64 лв.
или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 241 050,02 лв.
В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 72,7 % от общият
разход, за издръжката на училището – 25,6 % ,за стипендии – 1,7 % .
Разходите на училището за заплати за първото тримесечие на 2018 годината са :
- 225 202,95 лв. за заплати ;
- 38 010,00 лв. за представително облекло;
- 943,96 лв. за извън трудови правоотношения;
- 51 298,69 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
Или общо това са 315 455,60 лв. или 72.7 %.
Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2018 г. са
110 802,04 лв. изразходвани, както следва, приравнени към 100 % :
- За хранене на учениците от начален етап – 13 742,48 лв. или 12,4 % ;
- За работно облекло – 7140.00 лв. или 6,4 % ;
- За Учебни и научно изсл. разходи и училищна документация и медикаменти -455,57
лв. или 0,5%
- За квалификация на педагогическият персонал – 5 650.00 лв. или 5 %;
- За учебници – 7 766,51 лв. или 7 % ;
- За материали / канцеларски, почистващи и др./- 4 828,61 лв.или 4,4 %;
- За вода, горива и ел. енергия - 25 162,37 лв. или 22,7 % от разхода за издръжка
от тях :

 886,47 лв. за вода ;
 16 350,41 лв. за газ за отопление;
 4 834,73 лв. за ток;
 3 090,76 лв. за гориво за уч. автобус;
- Разходи за външни услуги 6 971,80 лв. или 6,3 %;
- За транспортни разходи на педагогическият персонал – 1 463,80 лв. или 1,3 %;
- За транспортни разходи за превоз на учениците 30 321,58 лв. или 27,4 % ;
- Разходи за училищният автобус – 1 307,06 лв. или 1,2 % ;
- За командировки в страната– 1 868,22 лв. или 1,7 % ;
- За разходи за сметка на СБКО – 4124,04 лв. или 3,7 %;
Разходи за стипендии – 7356,00 лв. или 1,7 % от общият разход;
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