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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина към
30.09.2020 г.
В бюджета на СУ „Васил Левски“ ,гр.Бяла Слатина през второто тримесечие на
2020 г. са направени следните корекции от първостепенния разпоредител с бюджет:
• Средства за физическо възпитание и спорт по ПМС 46/19.03.2020 г. – 1 302 лв.
• Средства по Национална програма „Оптимизация вътрешната структура на персонала“ – 51
156 лв.

• Средства по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 2 800 лв.
Разходна част на бюджет 2020 г. с актуализации към 30.09.2020 година
Актуализация на разходните параграфи на бюджета както следва:
Планирани са средства както следва:
•
За заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано заплащане на педагогическия персонал и три допълнителни плащания , съответно за Деня на
славянската писменост и култура, за началото на учебната година и за Коледа – 818 156
лева
•
За персонал по извън трудови правоотношения – 8000 лева
•
3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и лични
осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на педагогическия
персонал на стойност 31 000 лева
•
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения на стойност 77 000 лева
•
В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка на
работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на персонала/
на стойност 3000 лева
•
Средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 203
000 лева в това число:
1.
Държавно обществено осигуряване - 103 000 лева
2.
Учителски пенсионен фонд – 32 000 лева
3.
Здравни осигурителни вноски – 44 000 лева
4.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 24 000 лева
•
Средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 168 810 лева в
това число:
1.
Безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І
до ІV клас – 21 000 лева
2.
Работно облекло на непедагогическия персонал - 2 800 лева
3.
Учебници и учебни разходи и материали – 24 785 лева
4.
Материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ - 26 102 лева
5.
Вода, горива и електроенергия – 41 000 лева
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6.
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и
др./ - 41 123 лева.
7.
Текущ ремонт на сградата – 8 000 лева
8.
Командировки в страната – 2 000 лева
9.
Застраховка на сградата и дълготрайните активи – 3 000 лева
10. Държавни и общински такси – 10 920 лева
11. Стипендии – 20 579 лева
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година
•
Изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения
– 630 659 лева
•
Персонал по извън трудови правоотношения – 2 363 лева
•
Средства за СБКО - 8 271 лева
•
Обезщетения с характер на възнаграждение - 76 249 лева
•
Болнични за сметка на работодателя – 2 168 лева
•
Средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 144
459 лева в това число:
1.Държавно обществено осигуряване - 74 902 лева
2.Учителски пенсионен фонд – 23 624 лева
3.Здравни осигурителни вноски – 30 864 лева
4.Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 15 069 лева
•
Средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 77 988 лева в
това число:
1.Безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от
населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV
клас – 4 922 лева
2.Материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали,
резервни части, строителни и др./ - 12 089 лева
3.Вода, горива и електроенергия – 14 530 лева
4.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и
др./ - 24 800 лева.
5.Командировки в страната – 516 лева
6.Държавни и общински такси – 10 882 лева
7.Стипендии – 15 894 лева
8.Учебници и учебни помагала – 20 597 лева
Общ план на бюджета към 30.09.2020 година – 1 340 465 лева
Общ разход към 30.09.2020 година – 968 932 лева
Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 30.09.2020 година
проект „Подкрепа за успех“
•
Преходен остатък от 2019 година – 12 149 лева
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•
Получени средства през м.юни 2020 година – 10 509 лева
•
Отчет към 30.09.2020 година
1.
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения –
9 950 лева
2.
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 2 168
лева в това число:
2.1.държавно обществено осигуряване - 1 077 лева
2.2.учителски пенсионен фонд – 390 лева
2.3.здравни осигурителни вноски – 449 лева
2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 252 лева
3.
разходи за материали за работа на сформираните групи – 509 лева
Общ разход по проект „Подкрепа за успех“ – 12 627 лева
проект „Образование за утрешния ден“
•
Получени средства през 2020 година – 972 лева
•
Отчет към 30.09.2020 година
1.
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения –
210 лева
2.
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 49 лева в това число:
2.1.държавно обществено осигуряване - 24 лева
2.2.учителски пенсионен фонд – 9лева
2.3.здравни осигурителни вноски – 10 лева
2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 6 лева
Общ разход по проект„Образование за утрешния ден“- 259 лева

Изготвил
Станислава Симеонова – счетоводител на СУ“Васил Левски“, гр.Бяла Слатина
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