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ГРАД ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от Анки Климентова Петкова
Директор на СУ „Стоян Заимов" — град Плевен

ОТНОСНО: изпълнение на делегирания бюджет на СУ Стоян Заимов" град Плевен, към 3 1. 12. 2020
година

В изпълнението на чл. 291 от ЗПУО ви информирам за постъпилите и изразходеин средства по бюджета
на училището към 3 1 декември 2020 година.

При изразходването на същите е спазен принципа на двойиня подпис и предварителен контрол за
законосъобразност.

АНАЛIIЗ НА ПОСТЪIIиЛriТЕ и й3РА3ХОДЕНи БЮДЖЕТНи СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНА
ДЕЙНОСТ — 322 "Общообразователни училища" — СУ "Стоян Заимов", към 31. 12. 2020 година:
За заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя са изразходени 2 212 572 лева.
В тази сума са включеки: текущите заплати от месец януари до месец декември /включително/ 2020
година. Средсгвата за заплати са в размер на 1 720 739 лева, а средсгвата за осигуровка — 391 833 лева.
Заплатите се изплащат редовно - заплати за предходен месец до 5 число на следващия месец и аванс до 15
число на текущия месец. Разходите за персонала по извънтрудови правоотношения /граждански договори/
са в размер на 2 293 лева. В тази сума са включеки разходите за възнаrраждения на учителите, които
работиха по HH,, Олимпиади и състезания" и осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Изразходените средства за СБКО са в размер на 67 373 лева, от тях за предсгавително облекло са 31 337
лева и за ваучери 36 036 лева, които са раздадеин на служителите към 31. 12. 2020 година.
За транспорт на педагогическите специалисти /абонаментки карти и билети/ са изразходеки 2 247 лева,
които са възсгановени по Наредбата за транспортни разходи на педагогическите специалисги.
На освободеките служители са изплатеки обезщетения /при пенсиониране и неизползван отпуск/ в размер на
20 992 лева. Към 31. 12. 2020 г. по HH „Оптимизация на персонала „ са възстановеин обезщетения в размер
на 20 382 лева.
За първите три дин /болниlппз/, за сметка на работодателя са изразходеки 9 168 лева.
Изразходените средства за издръжка към 31. 12. 2020 година са в размер на 263 299 лева.
Средсгвата за издръжка на училището включват: разходи за безплатин закуски на учениците от I-ви до I Vти клас, работно облекло, материали, вода, горива, ел. енергия и топлоенергия, външин ycnyru — охрана,
СОД и други, командировки, местни данъци и такси, сгипендин и други.
Разходи за закуски на учеинци от I-ви до IV-ти клас са в размер на 26 797 лева.
Закупеки са медикаменти за медицинския кабинет в размер на 131 лева.

Разходите за работно облекло са в размер на 5 093 лева.
Разходите за учебки и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките са 45105 лева.

Разходите за материали са в размер на 45 834 лева — дезинфектанти и предпазни средства, миещи
препарати, материали по Националки програми, щора за кабинет заместкик директор, материали за
текуща поддръжка, канцеларски материали, консумативи за принтери, необходими за учебния процес.
Общият размер на разходите за ел.енергия, топлоенергия и вода е 49 552 лева. Платените средства за
ел.енергия, вода и ТЕЦ са от 01. 12. 2019 година до 30. 11. 2020 година.
Разходи за външки услуги — изразходените средства са в размер на 58 168 лв. Тук са включени разходи за
охрана, обучение и активация на ycnyra G Suite за образовакие, разходи за квалификация на персонала,
„Школо БГ", „Сиела", „Админ про", такси сигнално- известителиа система и система за контрол на
достъпа, разходите за телефони и интернет, пощенски и куриерски услуги, такси за СОД и
видеонаблюдение, абонаментна такса пожароизвестяване, счетоводни и ТРЗ проrрами, ДДД услуги и
абонаментни карти за транспорт. Разходите за текущ ремонт - изразходените средства са в размер на 28
376 лева - това са разходите за ремонт на класна сгая № 114, № 115 и коридор.
Разходите за командировки са в размер на 1 451 лева.
За застраховка на сградаrа и имуществото на училището са платеки 1 724 лева и за застраховка „Ковид
19" на персонала до 31. 12. 2020 г. - 907 лева.
Разходите за общински такси / такса смет / са в размер на 3 740 лева.
Изплатеки са стипендии на учениците към 31. 12. 2020 година в размер на 15 075 лева.
Разходите за придобиване на компютри и хардуер са в размер на 61508 лева. Закупени са 37 броя лаптоки,
като 17 бр. са от предоставени средсгва за закупуване на преносими компютри за нуждите на учи.гппцата
по HMC № 283 / 15. 10. 2020 г., 18 броя комшоrьрин конфигурацки,като 15 бр. са за компюrьрния кабинет,
rьч екран,МФУ и таблет.
Разходите за придобиване на друго оборудване,машИци и съоръжения са в размер на 11253 лева. Закупеки
са термо дисплеи, климатик и алумикиева враrа с охранителин решетки към двора на училището.

АНАЛИЗ НА ПОСТЪIIИЛИТЕ и иЗРАЗХОДВАНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЕIIНОСТ 713
"CIIOPT ЗА ВСИЧКи" - СУ "Стоян Заимов"към 31. 12. 2020 година.
Средствата за физическо възпитакие и спорт, дейносг 713 "Спорт за всички"са 2 918 лв., като 389 лв. са
преходен осгаrьк от 2019 г. и 2 529 лв. са за 2020 г. Изразходеките средства към 31. 12. 2020 г. са в размер
на 2 069 лв. — разходи за застраховки и спортни сгоки и материали. Преходният остаrьк по дейност 713
към 31. 12. 2020 година е в размер на 849 лева.
Средствата по ЕП „Подкрепа за успех" — 9 483 лв. са преходен остаrьк от 2019 г. Получените трансфери по
проектите„Подкрепа за успех"и ,,Образование за утрешния ден" са в размер на 46 476 лева. Разходите са в
размер на 34 473 лв. и са за изплатеки възнаграждения и осигуровки 27 484 лева и за материали и услуги
6 989 лева към 31.12.2020 г. Преходният остаrьк по проекта „Подкрепа за успех"е 21 093 лева и по проекта
„Образование за утрешния ден" - 393 лева. Общият размер на преходкия остаrьк по ЕП към 31. 12. 2020
година е 21486 лева.
Собствените приходи от наеми са 12 307 лева и от дарения - 6 937 лева. Общият размер на собствените
приходи, помощи и дарекия е 19 244 лева. Внесен е годишен данък върху приходите на бюджетните
предприятия за 2020 г. по Закона за Корпоратикно подоходно облагане в размер на 369 лева.

Общият размер на постъпилите субсидии и трансфери към 31. 12 .2020 година е в размер на 2 572 290
лева. Изразходените средства към 31. 12. 2020 година по касовото изпълиекие на бюджета на Средно
училище "Стоян Заимов"са в размер на 2 547 636 лева. Към 31. 12. 2020 година учиJптцето няма просрочени

задължения към доставчици и трети лица. Текущите задължения за ел.енергия, вода, топлоенергия и други
ще бъдат платени през месец инуари 2021 година.

Преходният остаrьк към 31. 12. 2020 година е в размер на 24 654 лева.

С уважение,

АННИ КЛИМЕНТОВА IIETKOBA
Директор на СУ„ Стоян Заимов "- град Плевен

(II)

