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I. ПРИХОДИ 

Анализът на планираните приходи показва неизпълнение в размер на 2%. Това е 

резултат от факта, че приходите за професионално обучение, което се провежда с учениците 

от 12-ти клас, идват през април – май. До известна степен това е компенсирано с дарения на 

стойност 600 лв., които са привлечени през периода. 

Ще е необходимо да потърсим допълнителни източници на приходи през следващите 

месеци, за да дофинансираме разходите за външни услуги, които при процедурата на 

изготвяне на бюджета останаха нереалистично ниски, поради недостиг на средства по 

формулата. 

 

II. РАЗХОДИ 

Анализът на направените към момента разходи показва, че успяваме да се справим 

със силно дефицитните средства, без да оставаме с фактурирани неразплатени задължения. 

Разходите за заплати се движат точно по график, но липсва резерв за акумулиране на 

средства за допълнителните възнаграждения, които предстои да се плащат пред следващите 

месеци, за диференцираното заплащане, както и за представителното облекло, за което са 

необходими около 55 000 лв. 

Осигуровките се изпълняват в съответен процент към изплатените възнаграждения. 

В разходите за издръжка имаме превишение на планираното, което се дължи на 

няколко фактора – от една страна общият недостиг на бюджета по формулата беше отразен 

именно в разходите за издръжка, а от друга - през зимния сезон са по-високи разходите за 

ток, наложи се подмяна на основния принтер в училището – този в учителската стая, 

разплатени са и изискващите се по график измервания за ел. безопасност.   

Превишение има и в разходите за стипендии, които ще се компенсират през летните 

месеци.  

Разхода за гориво е в рамките на очакваното. След подмяната на резервоарите 

очакваме и намаляване на разхода в сравнение с миналата година, поради предотвратяване 

на теча в системата. 

 

III.  ИЗВОДИ 

Изпълнение на бюджета се движи по план, но се очертава недостиг на средства за 

допълнителни възнаграждения и за издръжка. 

Притесненията ни по повод бюджет 2017 се оправдават, защото трябва да се работи в 

условията на по-ниски стойности, поради намаляване броя на учениците, като в същото 

време са увеличени средствата за заплати. Това води до увеличаване процента на разходите 

за възнаграждения и осигуровки и намаляване на възможностите за инвестиции и издръжка 

на училищните дейности. 

Наложителни са спешни мерки по намаляване на разходите и увеличение на 

приходите, за да бъде постигнато нормално функциониране на училището. 

ППГГ



В тази връзка предлагам следните мерки: 

 

ПО ЛИНИЯ НА ПРИХОДИТЕ: 

1. 100% изпълнение на държавния план-прием със средна пълняемост на паралелките 24 

ученици. 

Срок 30.06.2017 г. 

Отговорник – учители и служители 

Очакван резултат – запазване стойностите на бюджета при намалени разходи 

2. Привличане на средства от професионално обучение и организиране на курсове 

Срок постоянен 

Отговорник – всички учители  

3. Привличане на средства от различни учебно-производствени дейности 

Срок постоянен 

Отговорник – учители по професионална подготовка 

 

ПО ЛИНИЯ НА РАЗХОДИТЕ 

1. Преминаване към свободно договаряне на ел.енергията на енергийния пазар с цел 

свиване разходите за ел.ток; 

Срок 31.05.2017 г. 

Отговорник – директора 

Очакван резултат – намаляване разхода на ел.ток с 3% 

2. Де регистрация от ДДС  

Срок 31.05.2017 г. 

Отговорник – главен счетоводител 

Очакван резултат – намаляване разходите за ДДС с 300 лв. 

3. Преминаване към охрана с видеонаблюдение през нощта и в почивните дни 

Срок 1.05.2017 г. 

Отговорник – директора 

Очакван резултат – намаляване разхода за външни услуги с 6400 лв. 

4. Не предвиждане на часове за СИП БЕЛ в 12-ти клас за 2017/18 учебна година. 

Компенсиране на допълнителната работа с формирани групи по проект „ТВОЯТ ЧАС“ 

Срок 15.09.2017 г. 

Очакван резултат – намаляване на 100 учебни часа хорариум. 

5. Намаляване броя на групите по ЗИП професионална подготовка, които се провеждат под 

формата на учебни компании или други групови занимания за следващата учебна година. 

Ще се акцентиране на подготовката за държавните изпити по теория на професията, а 

учебните компании да функционират само под формата на ЗП или в рамките на 

възможностите на проект „ТВОЯТ ЧАС“. 

Срок 15.09.2017 г. 

Очакван резултат – намаляване на 144 учебни часа хорариум. 

6. Намаляване разходите за консумативи, чрез въвеждане на електронно оценяване при 

провеждане на тестове. Писмени изпитвания на хартиен вариант ще се провеждат само 

като класни работи по предметите, по които такива се провеждат и контролни работи по 

предмети, по които има нетестово изпитване. 

Срок 1.05.2017 г. 

Очакван резултат – намаляване на разходите за консумативи с 300 лв. на месец. 

 


