
             СУ „Св.ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ” с.Микрево 

 

                                             АНАЛИЗ 

 

               На изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г. 

 

              I. ПРИХОДИ 
За отчетния период училището е получило субсидия 2 168 726 лв. от утвърдените 

2 214 387лв., което е 97.94% изпълнение.  Налични на 01.01.2022г- 266 527лв. по 

бюджета , по проектите на програма Еразъм+  49 825лв, по проект BG05M20P001-

2.011-0001 „Подкрепа за успех“ - 30 596 лв., по проект BG05M2ОP001-3.018-0001  

„Подкрепа за приобщаващо образование“ – 686 лв.,  проект № BG05M2ОP001-

5.001-0001 „Равен достъп до училищно образовани в условията на кризи“- 66 лв. и 

проект „Ограмотяване възрастни 2“ - 55 709 лв..                                                                                                    

Получени: по проект BG05M2ОP001-3.018-0001"Проект Подкрепа за 

приобщаващо образование - 38 745лв. По проект„ Класна стая на открито – за по-

добра образователна среда“  по Национална кампания  Чиста околна среда -2021г. 

на тема  „Обичам природата и аз участвам“ – 2 407 лв., по проект BG05M2ОP001-

2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“ -4 834 лв. , по проект№ BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ -110 лв., проект BG05M2OP001-

2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – 648 лв. и по НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ мярка „Без свободен час – 3784лв. 

                                                          

              II. РАЗХОДИ 

              1/ За отчетния период са изплатени общо за възнаграждения 1 192 882 лв. 

на персонала зает в училището . Другите възнаграждения и плащания на 

персонала са в размер на 196 089 лв., които включват :  СБКО – 19 327 лв. и  

представително облекло 41 600 лв., обезщетения /трите дни болнични,обезщетение 

при пенсиониране,неползван отпуск   / - 76 784 лв.  Други /лекторски, замествания, 

час на класа, заповеди за допълнителни възнаграждения / са изплатени 45 347 лв. 

За Граждански договори са изплатени -7 340 лв . По НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ мярка „Без свободен час са изплатени на заместващите 

учители 3076лв. 

  Осигурителните плащания са в размер на 296 751лв., които представляват 

97,97% от плануваните за годината средства. 

             2/За издръжка са предвидени 303 095 лв., от които са усвоени 287 695 лв. 

или това е 94,92 % . От издръжката с най- голям дял са разходите за закуски на 

учениците, за работно облекло на непедагогическия персонал, за външни услуги, 

за вода, горива и ел.енергия, канцеларски материали, тонер, дезинфектанти 

материали, интернет и др.     

             3/За  закуски и храна на учениците са изразходвани 28 044 лв. и 1368 лв.по 

проектите на програма Еразъм. 

             4/За учебници и УТС са изразходвани  12 902 лв. 

             5/За материали  са изразходвани 58 543 лв., което е 80,89%  изпълнение от 

плануваните. По значимите  разходи  са за: закупуване на мултимедии, 

интерактивни дисплеи   канцеларски м-ли -7 702 лв. консумативи за компютри 

3 662 лв., миещи и почистващи препарати, материали за поддръжка на  сградата 

на училището-5 700 лв., ковид мерки – 2 093 лв. и изразходвани – 5 238,00лв. по 



НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна 

и достъпна образователна среда“ Модул 5 – Площадки обучение по БДП -2 200 лв. 

, 1680 лв. по ПМС- 129/2000г. „Спорт за всички“, материали за ремонт на три 

класни стаи и закупена бе сглобяема  оранжерия за обучението на учениците в 

размер на 980,0лв. 

             6/За вода,горива и ел.енергия  са разходвани 40 432 лв. или 96,00% , като 

9 518 лв. са нафта за автобуса и 30 914 лв. са за вода и ел.енергия. 

             7/За външни услуги са платени 117 654 лв., което е изпълнение в размер на 

101,92% .Тук се включват и разходите за: телефони, СОТ, видео наблюдение и 

ремонта му, интернет, за техник на автобусите,  за медицинско обслужване и 

трудова медицина, дезинфекция, по проект на програма Еразъм+ 31 819 лв., 

обучение на учителите през годината – 9 000лв. и др.  

Пътните разходи на  учителите са в размер на 27 980 лв., за пощенски и 

телекомуникационни услуги са изплатени 987лв., за поддържане на Админ Софт, 

ел.дневник – на Школо и счетоводен  софтуер са изразходвани 8 356 лв. и др. 

             8/  Разходите за командировки са в размер на 3 321лв., което е 83,03% от 

плануваните за годината. 

            9/Работно облекло на помощен персонал-7 317  лв. 

            10/Застраховки- на автобусите -1 449 лв., персонал -  91лв., за застраховка 

на сградата са изплатени 1 066 лв.и застраховки на учениците  ученици – 450 лв. 

            11/Относителният дял за издръжката на училището от общите разходи е 

13,08% 

            12/За стипендии – 4 945 лв. 

            13/ За основен ремонт на покрива са изразходвани 219 654 лв. 

              III .Общо разходите за отчетния период са в размер на 2 200 205 лв. от 

утвърдените 2 214 387лв.т.е.усвоени за годината средства - 99,36%. 

             IV. Към 31.12.2022г. училището няма неразплатени разходи . 
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