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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 година
Бюджетът на училището за 2021 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № РД04-88 /
27.01.2021 г. и е в размер на 3 561 539.00 лева формиран, както следва:
3 505 162.00 лева са средствата по ЕРС;
56 377.00 лева преходен остатък;
Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие на 2021
година плана е 1 129 242,37 лева.
Планиран е както следва :
- 75,9 % за трудови възнаграждениа, осигурителни плащания, представително облекло,
извънтрудови правоотношения ;
- 22,3 % за издръжка на училището;
- 1,8 % за стипендии;
Към 31.03.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към
персонал и доставчици.
Към 31.03.2021 г. от планирани 1 129 242,37 лв. са изразходвани 659 602,94 лв.
или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 469 639,43 лв.
В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 76,2 % от общия
разход, за издръжка на училището – 20,7 %, за стипендии – 3,1 % .
Разходите на училището за трудови възнаграждения за първото тримесечие на
2021 годината са :
- 370 642,26 лв. за заплати ;
- 47 850,00 лв. за представително облекло;
- 3 297,47 лв. за възнаграждения по гр.договори с националната комисията за
олимпиадата по руски език;
- 80 852,11 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
Или общо това са 502 641,84 лв.
Разходите за издръжка на училището за първото тримесечие на 2021 г. са
136 961,60 лв.Тези разходи приравнени към 100 % са както следва:
-

За хранене на учениците от начален етап – 4 531,63 лв. или 3,3 % ;

-

За работно облекло – 10 450.00 лв. или 7,6 % ;

-

За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация и медикаменти – 353,67
лв. или 0,3 %

-

За квалификация на педагогическия персонал – 5 336,42 лв. или 3,9 %;

-

За учебници /авансово плащане от 40 %/ – 10 121,13 лв. или 7,4 %;

-

За материали / канцеларски, почистващи ,за награди за Националната олимпиада по
руски език, за лаптопи по ПМС,за материали по Занимания по интереси,за
материали за автобусите и др. /- 38 697,63 лв.или 28,2 %;

-

За вода, горива и ел. енергия - 19 249,49 лв. или 14,5 % от разхода за издръжка

от тях :
• 766,08 лв. за вода ;
• 14 715,26 лв. за газ за отопление;
• 3 201,70 лв. за ток;
• 566,45 лв. за гориво за уч. автобуси;
-

Разходи за външни услуги/вкл.за Занимания по интереси/ – 7 526,93 лв. или 5,5 %;

-

За транспортни разходи на педагогическия персонал – 159,60 лв. или 0,1 %;

-

За транспортни разходи за превоз на учениците -14 979,62 лв. или 10,8 % ;

-

Разходи за училищните автобуси – 1 301,55 лв. или 0,8 % ;

-

За командировки в страната/ вкл.на националната комисия за олимп.по руски език/–
1 325,15,00 лв. или 0,9 % ;

-

За разходи за сметка на СБКО – 14 000,00 лв. или 8,7 %;

-

Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 10 928,78
лв. или 8 %;

Разходи за стипендии – 19 999,50 лв. или 3,1 % от общия разход;
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