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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 година 

 

Към 30.06.2022 г. Бюджетът на училището за 2022 г., утвърден със Заповед на 

Кмета на Община Дупница №РД 04-376/30.03.2022 г. е в размер на 3 798 714 лева в т.ч.: 

- 3 790 981 лв. средства от ЕРС; 

-  7 733 лв. от преходен остатък; 

Към 30.06.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към 

персонал и доставчици. 

 В отчета за шестмесечието разходите за заплати и осигуровки са 81,4 % от общия 

разход, за издръжка на училището – 17,4 %, за стипендии – 1,2 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото шестмесечие на 

2022 годината са : 

-  1 193 805,29 лв. за заплати ; 

-  52 500,00 лв. за представително облекло; 

-  567,44 лв. за възнаграждения по граждански .договор с проверител ; 

-  13 896,04 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо това са 1 491 160,52 лв. 

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

317 797,62 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 39 429,03 лв. или 12,5 % ; 

- За работно облекло – 12 000.00 лв. или 3,8 % ; 

- За медикаменти /тестове за персонала/- 2354,74 лв. или 0,7 %; 

- За квалификация на педагогическия персонал – 11 980,15 лв. или 3,7 %; 

- За учебници  – 21 845,24 лв. или 6,9 %; 

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

материали за автобусите и др. /- 27 113,02 лв. или 8,6 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  72 745,54 лв. или 22,9 % от разхода за издръжка  

от тях : 

 1 273,61 лв. за вода ; 

 51 159,48 лв. за газ за отопление; 

 16 235,78 лв. за ток; 

 4 076,67 лв. за гориво за уч. автобуси; 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg


- Разходи за външни услуги/вкл.за Занимания по интереси/ –23 228,93 лв. или 7,3 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 311,30 лв. или 1 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците - 48 958,50  лв. или 15,5 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 1 387,94 лв. или 0,4 % ; 

- За командировки в страната– 4 988,16  лв. или 1,6  % ; 

- За разходи за сметка на СБКО/дарение и пътуване/ – 34 230,00 лв. или 10,8 %; 

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

лв. или 3,5 %; 

- За застраховки – 2 424,54 лв. или 0,8 %; 

Разходи за стипендии – 19 802,50  лв. или 1,2 % от общия разход; 

 

 

 

Гл. счетоводител:       Директор: 
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