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ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СУ „СТОЯН ЗАИМОВ“
ГРАД ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от Анни Климентова Петкова - директор

ОТНОСНО: Изпълнение на делегирания бюджет на СУ ”Стоян Заимов” град Плевен за първото тримесечие на 2020
година
В изпълнението на чл.291 от ЗПУО ви информирам за постъпилите и изразходени средства по бюджета на училището
към 30 септември 2020 година. При изразходването на същите е спазен принципа на двойния подпис и предварителен
контрол за законосъобразност.
АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ –
322“Общообразователни училища“ – СУ “Стоян Заимов“ към 30.09.2020 година
За заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя са изразходени 1 358452 лева. В тази сума са
включени: текущите заплати от месец януари до месец август /включително/ 2020 година. Средствата за заплати – 1
130099 лева и осигуровки – 248 353 лева 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 2293 лева. В тази сума са включени разходите за възнаграждения на учителите, които работиха
по НП „ Олимпиади и състезания“ и осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Изразходените средства за СБКО са в размер на 66010 лева, като за представително облекло са 29974 лева и за закупени
ваучери в размер на 36 036 лева. Към 30.09.2020 година са раздадени на служителите ваучери на стойност 26136 лева.
За транспорт на педагогическите специалисти /абонаментни карти и билети/ са изразходени 1232 лева.
На освободените служители са изплатени обезщетения /при пенсиониране и неизползван отпуск/ в размер на 20260
лева. Към 30.09.2020 г. по НП „Оптимизация на персонала „ са възстановени обезщетения в размер на 19 408 лева.
За първите три дни / болнични/, за сметка на работодателя, изразходените средства са 4550 лв.
Изразходените средства за издръжка към 30.09.2020 година са в размер на 227 308 лева.
Средствата за издръжка на училището включват: разходи за безплатни закуски на учениците от I-ви до ІV-ти клас,
работно облекло, материали, вода, горива, ел. енергия и топлоенергия, външни услуги – охрана, СОД и други,
командировки, местни данъци и такси, стипендии и други.
Разходи за закуски на ученици от I-ви до ІV-ти клас са в размер на 15 524 лева.
Закупени са медикаменти за медицинския кабинет в размер на 49 лева.
Разходите за работно облекло са в размер на 5 100 лева.

Разходите за учебници са в размер на 44 643 лева.
Разходите за материали са в размер на 35 233 лева – дезинфектанти и предпазни средства, миещи препарати, материали
по Национални програми,

щора за кабинет заместник 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 40779 лева. Платените средства за ел. енергия, вода и ТЕЦ са от 01.12.2019 година до 31.08.2020
година, като разходите за м. декември са начислени към 31.12.2019 г.
Разходи за външни услуги – изразходените средства са в размер на 41 582 лв. Тук са включени разходи за охрана от
м.01 до м.03.2020 г., обучение и активация на услугаG Suite за образование, разходи за квалификация на персонала,
„Школо БГ“, „ Сиела“, „Админ про“, такси сигнално- известителна 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 програми, 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
стая №114 и 115 коридор.
Разходите за командировки са в размер на 1 306 лева.
За застраховка на сградата и имуществото на училището са платени 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.
Изплатени са стипендии на учениците към 30.09.2020 година са в размер на 8 184 лева.
Разходите за придобиване на компютри и хардуер са в размер на 25663 лева. Закупени са 20 бр. лаптопи ,

2 броя

компютърни конфигурации, Тъч екран, МФУ и таблет.
Разходите за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са в размер на 11 253 лева. Закупени са термо
дисплеи, климатик и алуминиева врата с охранителни решетки към двора на училището.
АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ и ИЗРАЗХОДВАНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЕЙНОСТ 713 “СПОРТ ЗА
ВСИЧКИ“ - СУ “Стоян Заимов“ към 30.09.2020 година.
Средствата за физическо възпитание и спорт, дейност 713“Спорт за всички“ са 2918 лв., като 389 лв. са преходен
остатък от 2019 г. и 2529 лв. са получени през м. август 2020 г. Изразходените средства към 30.09.2020 г. са в размер
на 161 лв. – разходи за застраховки. Паричните средства по дейност 713 са 2757 лева. към 30.09.2020 година.
.
Средствата по ЕП „Подкрепа за успех“ - 9483 лв. са преходен остатък от 2019 г. През м. юни по проекта е получен
трансфер в размер на 14874 лева. Разходите по проекта в размер на 14355 лв. са за изплатени възнаграждения и
осигуровки 12838 лева и материали 1517 лева към 30.09.2020 г. Наличните средства по ЕП „Подкрепа за успех“ към
30.09.2020 г. са в размер на 10 002 лева.
По ЕП „Образование за утрешния ден“ е получена авансова сума в размер на 3370 лева. Разходите по проекта в размер
на 6897 лева са за възнаграждения и осигуровки – 5097 лв. и 1800 лева за външни услуги, като разликата от 3527 лева е
трансфер /заем/ от бюджета на училището.
Собствените приходи от наеми са 7480 лева и от дарения - 3244 лева. Общият размер на собствените приходи, помощи
и дарения е 10 724 лева.
Общият размер на постъпилите субсидии и трансфери към 30.09.2020 година е в размер на 1888375 лв.
Към 30 .09.2020 г. с писмо на ПР Община Плевен, бюджета на Средно училище „Стоян Заимов“ е увеличен с 30 192
лв. - по НП „Съвременна образователна среда“, модул Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки“.
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Изразходените средства към 30.09.2020 година по касовото изпълнение на бюджета на

СУ ”Стоян Заимов”

са в размер на 1 731239 лева. Към 30.06.2020 година училището няма просрочени задължения към доставчици и трети
лица. Текущите задължения за ел.енергия, вода, охрана, доставени закуски са платени през месец октомври 2020
година.
Наличните парични средства към 30.09.2020 г. са в размер на 164 333 лева.

АННИ КЛИМЕНТОВА ПЕТКОВА
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