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            ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 година 

 

 

Бюджетът на училището за 2022 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № РД 04-

376/30.03.2022 г. и е в размер на 3 897 124.40 лева  формиран, както следва: 

 3 889 391.00 лева са средствата по ЕРС; 

 7 733.40 лева  преходен остатък; 

Бюджетът е планиран е както следва : 

- 88,3 % за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително облекло, 

извънтрудови правоотношения, 10,8 % за издръжка на училището, 0,9 % за стипендии. 

Към 31.12.2022 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал 

и доставчици.  

Към 31.12.2022 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със  сумата 

от 434 641,24 лв., формирана от следните целеви средства: 

 За компенсиране на транспортните разходи за организиран превоз на учениците и за 

възстановяване на част от пътните разходи на учениците от 8-12 клас със сумата от 

111 092,97 лв. в § 10-20; 

 За провеждането на Областния и Националния кръг на олимпиадата по Испански език със 

сумата от 1 623,50 лв. в съответните параграфи; 

 За компенсиране на пътните разходи на педагогическия персонал на 2022 г. със сумата от 

7 334,96 лв. в § 10-20; 

 По НП „БСЧ и ОРЕС“ и НП „Рехабилитация на ПС“ със сумата от 2 698,00 лв. в 

съответните параграфи; 

 За компенсиране на разходите за учебници и учебни помагала  32 045,90 лв. в § 10-14 ; 

 По НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ сумата от 230 524,00 лв. в 

§ 02-08 ; 

 Средства по проект “Поуки от миналото, действия за бъдещето“ в размер на 501,15 лв.; 

 По програма “Спорт за всички“ със сумата от 4 899,00 лв. в § 10-15; 

 По НП “Отново заедно“ със сумата от 16 500,00лв. в § 10-20; 

 По НП “Заедно в изкуствата и спорта“ със сумата от 10 916,00 разпределени в 

съответните параграфи; 
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 По НП „Олимпиади и състезания“ сумата от 3 250,00 лв. разпределени в съответните 

параграфи.; 

 По НП „Без свободен час“ със сумата от 10 916,00 лв. в § 01-00; 

 За диференцираното заплащане на директора сумата от 2 345,76 лв. с включени 

осигуровки от работодател в съответните параграфи; 

Към  31.12.2022 г. от получени  4 331 765,64 лв. са изразходвани  4 321 348,65 лв. 

 Имаме преходен остатък в бюджета в размер на 10 416,99 лв., формиран от средства по НП 

„Олимпиади и състезания“, НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и средства от Занимания по 

интереси и 14 635,51 лв. наличност по проекти. Или общо преходен остатък 25 052,50 лв. 

 В отчета за 2022 г. разходите за заплати и осигуровки са 84 % от общия разход, за 

издръжка на училището – 15,2 %, за стипендии – 0,8 % . 

Разходите на училището за трудови възнаграждения за 2022 година са : 

-  2 706 157,44 лв. за заплати, диференцирано заплащане, ДТВ и еднократно 

възнаграждения в края на годината ; 

-  63 851,42 лв. за представително облекло и СБКО; 

- 3 652,05 лв. за възнаграждения по граждански договори  по НП “Олимпиади и 

състезания“, НП “Заедно в изкуствата и спорта“ и по Занимания по интереси; 

- 258 454,56 лв. за обезщетения; 

- 601 304,01 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи; 

Или  общо 3 633 419,48 лв. 

Разходите за издръжка на училището за 2022 г. са 656 338,17 лв.  

Тези разходи приравнени към 100 % са както следва: 

- За хранене на учениците от начален етап – 51 710,41 лв. или 7,9 % ; 

- За работно облекло – 12 000,00 лв. или 1,8 % ; 

- За Учебни и научно изсл. разходи, училищна документация- 662,75 лв. или 0,1%; 

- За медицински консумативи и лекарства – 2 689,25 лв. или 0,4 % 

- За квалификация на педагогическия персонал – 19 740,15 лв. или 3 %; 

- За учебници – 37 881,41 лв. или 5,8 %; 

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

материали за автобусите, за подобряване на МТБ, за спортни материали по програма 

„Спорт“, за канцеларски за материали по Национални програми  и др. /- 118 777,46 лв. 

или 18,1 %;  

- За  вода, горива  и ел. енергия -  109 651,07 лв. или  16,7 % от разхода за издръжка  

от тях : 

 2 001,39 лв. за вода ; 

 71 357,34 лв. за газ за отопление; 

 28 438,01 лв. за ток; 

 7 854,33 лв. за гориво за уч. автобуси; 



- Разходи за външни услуги/вкл. за Занимания по интереси и разходи по Национални 

програми и др./ –81 242,41 лв. или 12,4 %; 

- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 7 909,10 лв. или 1,2 %; 

- За транспортни разходи за превоз на учениците – 114 099,42 лв. или 17,4 % ; 

- Разходи за училищните автобуси – 2 607,94 лв. или 0,4 % ; 

- За командировки в страната /включително по Занимания по интереси/– 5 898,72 лв. 

или 0,9 % ; 

- За разходи за сметка на СБКО –39 230,00 лв. или 6 %; 

- За текущ ремонт – 31 203,34 лв. или 4,8 %; 

- За разходи за застраховки – 9 896,96 лв. или 1,5 %; 

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

или 1,6 %; 

Разходи за стипендии – 31 591,00 лв. или 0,8 % от общия разход; 

 

 

Гл. счетоводител:       Директор: 

Мл. Гиргинова      Анелия Йорданова 

 


	СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
	2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,
	www.souphd.info, souphd@abv.bg

