
за изпълнение на Бюджета на 

СУ “Георги Измирлиев” за 2016 година

СУ “Георги Измирлиев

О Т Ч Е Т 

НА БЮДЖЕТА



Съгласно : 

ПМС №53/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2016 г.

Писмо с №АСД10-/08.03.2016г.

на Началника на РИО-В.Търново

Директорът е длъжен да представи отчет за изпълнение 

на бюджета на Общо събрание на колектива.

Същият ще бъде качен на сайта на училището.



Приоритетите, които бяха поставени за 2016 година :

*Осигуряване на средства за работни заплати 

*Спазване на договореностите по КТД 

*Осигуряване на отлични  условия за учебен процес.

*Поддържане и подобряване на МТБ 

- Ремонт на Актова зала

- Завършване на фонетичен кабинет

-Възстановяване лаборатория по Химия

- Изграждане на игрови кът за учениците в ПИГ



ПО ПРИХОДНАТА  ЧАСТ

Постъпления за 2016   – 1 412 087 лв

- 1 408 347 лв. субсидии /в т.ч. 18349 преходен остатък /

- 1 377  лв. постъпили дарения 

- 2139 лв. внесени наеми

- 275 лв. приходи от вторични суровини

- 51 лв. внесен корпоративен данък





Общо :  71 870 лв

Други възнаграждения и

плащания на персонала :

- 20 975 лв.Представително облекло

-13 060 лв.СБКО 

-32 275 лв.Обезщетения-пенсионери

- 5 560 лв.Болнични от работодател



Осигуровки от работодател:

- Социални осигуровки      92 855 лв.

- Учителски пенс. фонд      31 411 лв.   

- Здравно-осиг. вноски       42 105 лв.

-Универсален пенс.фонд  19 734 лв.

ОБЩО :         186 105            



РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

- ЗАКУСКИ                                                                41 105

- РАБ.ОБЛЕКЛО                                                          3 778    

- МАТЕРИАЛИ                                                           19 825

- ВОДА,ПР.ГАЗ И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ                                   67 202   

- ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                   63 408

/ ТУК ВЛИЗАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОХРАНА, ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА, ПОДДРЪЖКА НА 

СОФТУЕРИ, ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ , ОБУЧЕНИЯ И ДР. /

- ТУКУЩ РЕМОНТ                                                     6 500 

- КОМАНДИРОВКИ                                                    1 396

- ЗАСТРАХОВКИ                                                           598





ФИНАНСОВА РАВНОСМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА

В СУ “ Георги Измирлиев” бяха спазени всички

договорености по КТД и бяха изплатени всички видове

социални плащания :

- ДТВ – за 24 май,15 септември и Коледа

- Диференцирано заплащане на педагогическия персонал

- СБКО

- Представително облекло в пълен размер 360 лв.

- Работно облекло по Наредбата в пълен размер 260 лв.

- Изплащане транспортни разходи на пътуващите учители

- Всички други плащания по КТД



По отношение на материалната  база  : 

-Обновена на Конферентната зала

-Завършен на Фонетичен кабинет

-Завършена  на Лаборатория по химия

-Изграден детски кът за учениците в ПИГ











След анализиране на състоянието на материалната база и

съобразно стратегическите цели поставени в „Стратегията

за развитието на СУ”Георги Измирлиев” за периода 2016-

2020” разходването на средствата за 2017 год.може да

бъде насочено в следните направления:

- Финансиране на кабинет по „Природни науки” с отделни

тематични кътове

- Обновяване на фоайето на главния вход

- Създаване на Етнографски музей

Наред с ежегодните приоритети за осигуряване на

средства за работни заплати и спазване на

договореностите по КТД , това ще са основните цели по

подобряването на МТБ на училището през 2017 година



Криси Аврамова  - Директор

В заключение, училището завърши 2016
година с преходен остатък от 20 232 лв. /2 %
от Бюджета за 2016 година/, което говори за
финансова стабилност и спазване на
приоритетите и поставените цели в началото
на годината .

Преходния остатък за 2017 година ще
бъде предпоставка за реализиране на нови
идеи и продължаване на изграждането на
по-атрактивна и добра среда за учебно-
възпитателен процес .


