Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”
гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца
ОТЧЕТ
за изпълнението на бюджета на
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй
за периода 01.01. – 31.03.2021 година
Бюджетът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй за 2021 година е формиран по
формула, изработена от община Козлодуй, която включва следните компоненти:
98,3% от ЕРС за 798 ученици

1 778 597лв.

Стандарт за институция

54 073 лв.

Стандарт за 37 паралелки

402 732 лв.
Общо: 2 235 403лв.

Съгласно Решение № 644 от 01.11.2019 г. на МС училището получава целеви средства по
следните натурални показатели:


За стипендии

20 532 лв.



За целодневно обучение за 15 групи

37 983 лв.



За 307 ученици в целодневно обучение
303 942 лв.



За приобщаващо образование

11 880 лв.



За подобряване на материалната база

19 950 лв.



За 5 ученици в индивидуална форма

30 165 лв.



За подпомагане на храненето на 277 ученици

26 038лв.



За 24 ученици на ресурсно подпомагане

89 976 лв.



За ученици в гимназиален етап – 233 ученици

19 805 лв.



За занимания по интереси

25 840 лв.



За 2 ученици обучаващи се в ЦСОП

30лв.

Преходният остатък от 2020 година е 43 664 лв.
Общият бюджет, който обезпечава всички дейности на училището през 2021 година е
2 865 209лв.
Бюджетът бе разпределен съгласувано със синдикатите при спазване на училищните приоритети.
През отчетния период са извършени следните промени в бюджета:
Увеличение – 5770 лв. – Собствени приходи.
Общият размер на бюджета за 2021 г. е 2 870 979 лв.

Към датата на изготвяне на отчета(09.04.2021г.) по сметката на училището не са постъпили
всички дължими суми за тримесечието, поради което има разлики в таблицата –Раздел І.Приходи
между планирани и получени средства.
ПРИХОДИ за периода 01.01. – 31.03.2021 година:
Средства от субсидия – 684 419 лв.;
Преходен остатък – 43 664лв. / в т. ч. средства за стипендии – 13 624 лв. /;
Собствени приходи – 5 770лв.
Общо постъпили средства за периода –733 853лв.
РАЗХОДИ:
Трудовите разходи възлизат на 640 889 лв. – 92.66 % от общите разходи за отчетния период.
§ 01-01 За заплати са изразходвани - 467 288лв.
в т. ч.


За лекторски по Списък –Образец 1 –14 529лв.



За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ –1493лв., от тях - по
НП „ Без свободен час ” – 835 лв.



За класно ръководство - 3922 лв.



На учители в ЦДО –639 лв.



За работа с ученици със СОП –4 535лв.



На председатели на МО –617 лв.



За занимания по интереси –1 889лв.



Наставничество – 159лв.



Извънреден труд – 2 157 лв.



За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 600 лв.



За допълнително обучение на ученици в електронна среда (ЕС)– 375лв.



За консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда – 1 568лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 63 069лв.
§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 5754лв.


Заместване на отсъстващи учители – 3021лв.



НП “Заедно в грижата за ученика“ – 418лв.



Възнаграждения за охрана и поддържане на МТБ – 1 350лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –48 717лв.


Изплатени суми СБКО – 10 217 лв.



За представително облекло - 38 500 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 8598лв.


Обезщетения за първите 3 дни от болнични – 8598 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 0.00лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 110 532 лв.
Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 932лв, а на
непедагогическия 1000 лв.
Материалните разходи възлизат на 39 526лв. – 5.71 % от общите разходи за отчетния период:
§ 10-11 Безплатна храна – 3981 лв., които са 10.07% от разходите за издръжка.
- от тях:
- за закуски - 3097 лв.
- за безплатен обяд на ученици – 884 лв.
§ 10-13 Работно облекло – 0.00 лв.
§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 257 лв., които са 0.65% от разходите за издръжка.
§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 2952 лв., които са 7.47 % от разходите за
издръжка.
- За канцеларски материали са изразходени –16 лв.
- За компютърни консумативи – 354 лв.
- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 904 лв.
- За дрехи за деца в риск – 52 лв.
- Канцеларски материали за групи по интереси – 343 лв.
- Материали за логопед – 88 лв.
- Безжична микрофона система - 359 лв.
- Други (венци, знаменца, тестове,салфетки,балони,бланки и др.) – 836 лв.
§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 21 758 лв., която е 55.05% от разходите за
издръжка.
- за ел. Енергия разходът е 4930 лв.
- за вода - 1839лв.
- за топлоенергия – 16 618 лв.
Възстановена сума за ел.енергия и топлоенергия – 1629 лв.
§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 10 497 лв., които са 26.56 % от
разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:
- за интернет – 150 лв.
- за квалификация на персонала – 478 лв.
- за ППИ – 810 лв.
- за телефонни и пощенски разходи – 801 лв.
- за пътни на учители - 646 лв.
- за обслужване на техника – 838лв.
-за дезинсекция – 180лв.
- за абонамент

- 1344лв.

- за здравна оценка – 18 лв.
- за техническо обслужване пожарогасители – 1324лв.

- абонамент за виртуална класна стая – 1310 лв.
- месечна такса за система за контрол на достъпа – 2515 лв.
- други (застраховка ученици; ел.подпис; Раабе) – 83 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 0 лв.
§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 81 лв., които са 0.20 % от разходите за
издръжка.
§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 0 лв.
§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 11 258 лв., които са 1.63 % от общите разходи.
През отчетния период са извършени следните компенсирани промени в училищния бюджет:
- Заповед № 752 от 30.03.2021г.
Увеличен е § 02-02 /За персонала по извънтрудови правоотношения/с 1000 лв. / и § 02-08
/Обезщетение с х-р на възнаграждения /с 2 000 лв. за сметка на § 01-01 /Заплата на персонала/ .
Увеличен е § 10-51 /Командировки /със 100 лв. / за сметка на § 10-20 /Външни услуги и
тел.разговори /.

За отчетния период училището няма неразплатени разходи.
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