СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“
5802 Плевен, ж.к. „Сторгозия“; канцелария: 064/678611; е-mail: st.zaimovl@zaimov-pl.com

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
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В изпълнението на чл. 263, ал. 1, т. 15 от ЗПУО ви информирам за постъпилите и изразходени средства по
бюджета на училището към 30 март 2020 година.
При изразходването на средствата е спазен принципа на двойния подпис и предварителен контрол за
законосъобразност.

АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
– 322 “Общообразователни училища“, към 31. 03. 2020 година
За заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя са изразходени 343 103 лева. В тази сума
са включени: текущите заплати от месец януари до месец февруари (включително) 2020 година. Средствата за
заплати са в размер на 281 287 лева, а средствата за осигуровки в размер на 61 846 лева. Изплащат се редовно заплати за предходен месец до 5 число на следващия месец и аванс до 15 число на текущия месец.
Изразходените средства за СБКО са в размер на 67 211 лева, като за представително облекло са изразходени
31 175 лева, а за ваучери за храна 36 036 лева. Към 31. 03. 2020 година са раздадени на служителите ваучери
на стойност 8 809 лева.
За транспорт на педагогическите специалисти са изразходени 767 лева.
На освободените служители са изплатени обезщетения в размер на 434 лева.
За първите три дни от болничните, които се изплащат от работодателя, изразходените средства са в размер на
2 756 лв.
Изразходените средства за издръжка към 31. 03. 2020 година са в размер на 94 487 лева.
Средствата за издръжка на училището включват: разходи за безплатни закуски на учениците от I-ви до ІV-ти
клас, 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 14 744 лева.

Закупени са медикаменти за медицинския кабинет в размер на 49 лева.
Разходите за материали са в размер на 6 803 лева – дезинфектанти и предпазни средства, миещи препарати,
материали по Национални програми, материали за текуща поддръжка, канцеларски материали, консумативи за
принтери, необходими за учебния процес. Общият размер на разходите за ел. енергия, топлоенергия и вода е
29 581 лева. Платените средства за ел. енергия, вода и ТЕЦ са от 01. 12. 2019 година до 28. 02. 2020 година,
като разходите за месец декември са начислени към 31. 12. 2019 година.
Разходите за външни услуги са в размер на 14 111 лева и включват разходи за охрана месец януари и месец
февруари 2020 година, обучение и активация на услуга G Suite за образование, такси за сигнално- известителна
система, 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 са в размер на 28 376 лева за ремонт на класни стаи № 114, № 115 и коридор.
Разходите за командировки са в размер на 662 лева.
Изплатени са стипендии на учениците в размер на 1 656 лева към 31. 03. 2020 година.
АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ и ИЗРАЗХОДВАНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЕЙНОСТ 713
“СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ - СУ “Стоян Заимов“ към 31. 03. 2020 година.
Средства за физическо възпитание и спорт, дейност 713 “Спорт за всички“ са в размер на 389 лева - преходен
остатък от 2019 година. Изразходените средства към 31.03.2020 година са в размер на 161 лв. – разходи за
застраховки.

.

Към 31. 03. 2020 година училището няма просрочени задължения към доставчици и трети лица. Текущите
задължения за топлоенергия, ел. енергия, вода, охрана, са платени през месец април 2020 година.
Общият размер на постъпилите субсидии и трансфери към 31. 03. 2020 година е 769 864 лева.
Средствата по Европейски проект „Подкрепа за успех“ са в размер на 9 483 лева и са преходен остатък от 2019
година. Разходите по проекта към 31. 03. 2020 година са в размер на 8 380 лева - за изплатени възнаграждения и
осигуровки - 6863 лева и материали 1517 лева. Наличните средства по проект „Подкрепа за успех“ към 31. 03.
2020 година са в размер на 1 103 лева.
Собствените приходи от наеми са 3 991 лева и от дарения - 564 лева. Общият размер на собствените приходи е
4 555 лева.
Изразходените средства към 31. 03. 2020 година по касовото изпълнение на бюджета на СУ ”Стоян Заимов” са
в размер на 506 487 лева.
Наличните парични средства към 31. 03. 2020 година са в размер на 267 932 лева.
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