


• Възнаграждения по трудови правоотношения  и  
осигурителни вноски

• §02-00  Други 
възнаграждения и 
плащания на 
персонала

2 199 613 лв

• §02-02 Граждански 
договор

2 136 лв • §02-05 Изплатени 
суми от СБКО, за 
облекло и др., с 
характер на 
възнаграждения

65 340 лв

• §02- 08 
Обезщетения на 
персонала с 
характер на 
възнаграждения

24 253 лв • § 02-09  Други 
плащания и 
възнаграждения -
болнични

11 153 лв

2 199 613 лв

• §01-00  Заплати и възнаграждения за персонала



Възнаграждения по трудови правоотношения

и  осигурителни вноски

• § 05-00 Задължителни осигурителни 
вноски от работодатели498 428 лв

• § 05-01 ДОО248 372 лв 

• § 05-52 Учителски пенсионен фонд82 999 лв

• § 05-60 ЗОВ106 160 лв

• § 05 -80 Универсален пенсионен 
фонд60 897 лв



Представително облекло 35250 лв. 

Работно облекло на непедагогическия персонал 4750 лв.

Квалификация 10111 лв.

Застраховка сграда и имущество 3848 лв.

Външни услуги 164585 лв.

Вода, енергия и горива (за 2021 г. – 92406 лв) 177637 лв

Учебни материали 36802 лв.

Разходи за текущ ремонт 4697 лв.

Текущи разходи за материали 105364 лв.

Други планирани разходи



Диференцирано заплащане за учебната 2021/2022 г. на 

целия персонал 74289 лв. 

15 септември
43427 лв 

(Средствата са включени в общото изпълнение на ФРЗ 

за 2022 г.)

Коледа

150537 лв

Общо 246741 лв

24 май
52777 лв



(закуски за учениците от 1-4 клас)

Поевтиняване на храна на учениците  - 34 117 лв. 

48 805 лв.Стипендии



Средната брутна работна заплата на 1 
лице от педагогическия персонал по 
щат към 31.12.2022 г. е 2111,11 лв. 
(численост на педагогогическия 
персонал – 75,5 човека) 

Средната брутна работна заплата на 1 
лице от непедагогическия персонал 
по щат към 31.12.2022 г. е 1272,40 лв. 
(численост на непедагогогическия 
персонал – 15 човека) 



в т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло,

СКБО, вода, гориво, ел.- и топлоенергия, външни

услуги, квалификация, материали, застраховки и

др. разходи; разходи за стипендии, за закуски, НП

"Без свободен час в училище", „Занимания по

интереси“ и средства по други национални

програми, разходи за транспорт, екипи за тестване

и всички плащания по КТД и ВПОРЗ.

ДТВ  (три пъти в годината) 179 699 лв.

СБКО 36 336 лв.

Диференцирано заплащане 61 811 лв.

Облекло 40 500 лв.

318 346 лв.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“

Общ план за всички дейности: 3 479 878 лв.

Отчет за всички дейности:       3 417 902 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:                61 976 ЛВ.

/от които 14 629 лв. са целеви средства и 47347 лв. остатък от стандарти /



Средно училище „Георги Измирлиев“

Бюджетът е разпределен по ЕРС и е

актуализиран към 31.12.2022., съгласно

заповеди на кмета на Община Горна Оряховица и

със заповеди на директора за извършени

коменсирани промени по плана за разходите

(съгласно член 289, ал.1, т.2 от ЗПУО).

Разходите по отчета са закръглени в цели

числа.

Забележка:


