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Нормативна уредба

ПМС №31/17.03.2022 г. за

изпълнение на държавния

бюджет на Република България  за 2022 г.

Заповед №924 /30.03.2022 г. на кмета на  Община 

Горна Оряховица.

Заповед РД 08-812 / 11.04.2022 г. на 
директора на СУ „Георги Измирлиев“



• За институция 1  х 58 782      58 782

• За брой ученици ДФ 921     х    2 465  2 270 265  

• За брой паралелки ДФ 37       х   12 508   462 807    

• За брой ученици ЦОУД 318   х  1 083 344 266

• За брой групи   ЦОУД 14 х        2 769 38 766

• За ученици на индив. ф-ма 1         х 6 809    6 809

• За ученици на самост.ф-ма 1 х           827 827

Елементи по формулата



за подобряване на материална база 27 630 лв. От 01.04.- 30 годишно / 1 ученик

за подобряване храненето на учениците 

от I до IV-ти клас 
56 210 лв. От 01.04- 154 ,00 лв. – годишно

За стипендии 21 924.00 лв 97 на ученик - годишно

Занимания по интереси 32 493.00 лв. От 01.04.-33,00 лв. на ученик

Бюджет за 2022 г., дейност 322  

„Неспециализирани училища" 
3 216 885 лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън  формулата:



§01-00  Заплати и възнаграждения за персонала                                          2 041 582 лв 806 164 лв.

§02- 00  Други възнаграждения и плащания на персонала            115 410 лв 57 258 лв.

§02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и др., с х-р на възнаграждения            79 750 лв 53 609 лв.

§02- 08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения                             25 660 лв 0 лв.

§ 02-09  Други плащания и възнаграждения - болнични                                                    10 000 лв           3 649 лв.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски   от работодатели                           466 850 лв         157 369 лв.

§ 05- 01 ДОО                                                                                                                      224 468 лв 75 440 лв.

§ 05-52 Учителски пенсионен фонд                                                                  77 940 лв           31 219 лв.

§ 05-60 ЗОВ                                                                                                        98 664 лв          32 212 лв.

§ 05 -80 Универсален пенсионен фонд                                                             65 778 лв 18 497 лв.

Възнаграждения по трудови правоотношения и осигуровки за ДОО и ЗОВ



Представително облекло

План : 36 250лв./Отчет: 36 250 лв.

Работно облекло на непедагогическия 

персонал План: 4900 / 0 лв.

Вода, енергия, горива План/Отчет

140 000 лв./ 117 562 лв..

Квалификация План /Отчет

24  498 лв./ 2 124 лв.

Командировки План/Отчет

1500 лв./ 213 лв.

Застраховка сграда и имущество

План/Отчет

4 500./ 3 786 лв.

Учебни материали

План/ 57 000 лв./ 314 лв..

Текущи разходи за материали  

План/Отчет

100 000 лв./ 43 269 лв.

Външни услуги  План/Отчет

100 000 лв./ 64 083 лв.

Разходи за текущ ремонт

План/Отчет

38 000 лв. / 4 197 лв.

Други планирани разходи



23 261 лв. за Ковид 

1352 лв.- Препарати, 

дезинфектанти,дозатори 

и други средства за борба 

с КОВИД

17 903 лв. 

възнаграждение 

екипи и осигуровки

4006 лв. тестове за 

персонала

Други неквалифицирани разходи



Диференцирано заплащане за  учебната 

2021/2022 г.

на педагогическия персонал - 0,00  лв

на непедагогическия  персонал: 0,00  лв.

Други плащания :

Срдствата са включени в общото  изпълнение на 

плана на 

ФРЗ за 2022 г.

Планирани допълнителни  възнаграждения за

24.05.-53 615 / дтв + сов /;15.09.,24.12.2021.  

на щатния педагогически и

непедагогически персонал. 

Екипи тестване 17 903 лв.  – ДТВ + СОВ 

СБКО – 17 359  ЛВ.

Поевтиняване на храна на учениците             

Отчет   лв. закуски за учениците от 1-4 клас

- 28 864 лв 

Стипендии  План/Отчет

21 141 лв./  29130 лв.



Средната брутна работна заплата на едно лице от педагогическия персонал по щат от   

01.04.2022 e 1855 лв.

Численост на педагогическия персонал 71,5

Средната брутна работна заплата на едно лице от непедагогическия персонал по щат 

от  01.04.2022 e 1216 лв.

Численост на непедагогическия персонал 15

Средна брутна заплата



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2022г. 

Дейност 322„Неспециализирани училища“ 1 318 281  лв.

в т.ч. заплати, осигуровки, болнични, СКБО, вода, гориво, ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация,

материали, застраховки и др. разходи, разходи за стипендии, закуски, НП “Без свободен час в училище,

„Занимания по интереси“; средства по други национални програми, разходи за транспорт.

Периодът ЯНУАРИ –ЮНИ се характеризира с най- висок процент разходи за горива и енергия, освен за

заплати и осигуровки. Високите цени на горивата доведоха до изпълнение на разходите за горива и енергия за

първото полугодие, повече от тези за цялата 2021 година. През този отчетен период се изплатиха средствата

за представително облекло, допълнително трудово възнаграждение за 24 май, средствата за тестване, както и

всички договорености по КТД .



Общ план за всички дейности/ приход към 30.06.2022 : 1 825 482 лв.

лв.

Отчет за всички дейности: 1 318 281 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 30.06.2022 : 507 201 лв.

/ в т.ч. заплатите и осигуровките за месец ЮНИ /

Посочените цифри показват, че  въпреки кризата, училището е във финансова 

стабилност и са налице предпоставки за спокойно, във финансов аспект, второ 

полугодие.

Изготвил : Росен Димитров                                    Директор : Криси Аврамова

04.07.2022 година



Благодаря за 
вниманието!
Благодаря за 
вниманието!
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