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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година 

 

Към 31.03.2022 г. няма утвърден Бюджет на училището за 2022 г. 

Към 31.03.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

 В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 73,7 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 24,7 %, за стипендии – 1,6 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на 

2022 годината са : 

-  372 608.46 лв. за заплати ; 

-  52 500.00 лв. за представително облекло; 

-  9.05 лв. за възнаграждения по граждански .договор с проверител ; 

-  82 964.74 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 508 082.25 лв. 

Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2022 г. са 

170 279.26 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 13 848.49 лв. или 8,1 % ; 

- За работно облекло – 12 000.00 лв. или 7 % ; 

- За медикаменти / тестове за персонала/- 2300.00 лв. или 1,3 %; 

- За квалификация на педагогическия персонал – 11 178.15 лв. или 6,6 %; 

- За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 6 534.00 лв. или 3,8 %; 

- За материали / канцеларски, почистващи ,за материали по Занимания по 

интереси,за материали за автобусите и др. /- 13 753.70 лв. или 8 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  53 354.64 лв. или 31,4 % от разхода за издръжка  

от тях : 

• 517.10 лв. за вода ; 

• 41 888.37 лв. за газ за отопление; 

• 9 372.07 лв. за ток; 

• 1577.10 лв. за гориво за уч. автобуси; 

- Разходи за външни услуги/вкл.за Занимания по интереси/ – 14 009.16 лв. или 8,3 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 937.70 лв. или 0,6 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците -20 525.64 лв. или 12 % ; 
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- Разходи за училищните автобуси – 540.00 лв. или 0,3 % ; 

- За командировки в страната– 160.00 лв. или 0,1 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО – 10 000.00 лв. или 5,9 %; 

- Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 11 137,78 

лв. или 6,6 %; 

Разходи за стипендии – 10 544.50 лв. или 1,6 % от общия разход; 

 

 

 

Гл. счетоводител:       Директор: 

Мл. Гиргинова      Виолета Инкьова 

 


