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Субсидия за 2017 година – 2 018 016 лв.

Преходен остатък от 2016 г.–151 237 лв.

Допълнително финансиране от проекти,
национални и оперативни програми:

*Проект "Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневната организация на
учебния процес“

остатък - 43 321 лв;

*По проект „Твоят час“:

получени – 42 346 лв.

изразходвани 39 651,43 лв. за материали и
възнаграждения на ръководителите на групи.



*Програма „На училище без отсъствие”, мярка 

„Без свободен час” –няма невъзстановени

разходи.;

*НП „Ученически олимпиади и състезания” 

получени – 5 200 лв, разход 4 734,55 лв:

- за канцеларски материали 453,56 лв. 

- за хонорари и осигуровки 2069,41 лв.;

*Дейност „Спорт за всички“, Проект по ПМС

№129 за подпомагане на ФВС има

неизразходвани 1 763 лв. от 2017 г.

*НП „Осигуряване на съвременна образователна

среда“ получени 5 140 лв, разход – 5 180 лв.



* НП „Оптимизация на училищната мрежа“, мярка 
„Изплащане на обезщетения на персонала“ –
всички изплатени обезщетения са изплатени.

* НП „ИКТ в училище“ преведени и 
изразходени 2 500 лв.

Собствени приходи:

*От дарения – 16 344 лв

*От наеми – 8 868 лв

*Лихви – 0.00 лв

*Др.неданъчни приходи –324.00 лв

*Обезщетение от наем – 156 лв

*Обезщетение от застраховка – 200 лв

Общо собствени приходи – 25 892.00 лв.



Бюджет за 2017 г. с направените
корекции – 2 313 440 лв,

изпълнение 2 176 963 лв.

По-сериозни разходи:

*Квалификационен курс на 
педагогически персонал – 1 248 лв.

*Поливна система в двора – 7 460 лв.

*Закупени 7 бр проектори – 5 012 лв.

*Коледна украса – 1 232 лв.

*Шкафове в учителската стая – 1 083 лв.

*Текущи разходи.



Наличност по банковата сметка

към 22.12.2017 г. – 187 988 лв. , от
тях 71 035,57 лв са целеви.

Наличност по валутни сметка –

37 838,97 лв.



Благодаря за 
вниманието!


