9 ФЕГ
„Алфонс дьо Ламартин“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното
образование, предоставям на Вашето внимание информация за изпълнение на
делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 г.
Отчета на бюджета за първо тримесечие на 2021 г. е разработен в
съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и
отразява намеренията за провеждане на комплексна финансова политика.
Със средства от държавния бюджет се финансират дейностите в

системата на предучилищното и училищното образование за:

➢ издръжка на процеса на възпитание и обучение на учениците;
➢ подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;

➢ развитие на училищата
➢ изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходната част на бюджета за първо тримесечие на 2021 г. са в
размер на 817 018 лв., които се разпределят по приходни пера, както
следва:

➢ Държавна субсидия – 813 478 лв.
➢ Трансфери от министерства (олимпиади) – 3 540 лв.

РАЗХОДНА
ЧАСТ

Разходите по бюджета за първо тримесечие на
2021 г. са в размер на 648 882 лв., които са

разходвани по пера, както следва:

Заплати

494 051 лв.

Осигуровки за сметка на работодателя

82 174 лв.

Издръжка

44 488 лв.

Стипендии

23 680 лв.

Дълготрайни материални активи

4489 лв.

Разходените средства за заплати за отчетения период
са в размер на 494 051 лв., и са разходени както следва:

Основни заплати и допълнително възнаграждение за клас
прослужено време
Лекторски часове

РАЗХОДИ
ЗА
ЗАПЛАТИ

391400
18591

Класно ръководство

4780

Преподаване на чужд език

1605

Професионална квалификационна степен

9897

Работа в електронна среда

5482

Обезщетения за неизползван отпуск

1865

Обезщетение за придобито и упражнено право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст

8015

Социално-битово и културно обслужване

7732

Парично обезщетение при временна неработоспособност,
изплатени за сметка на работодателя

2229

Положен извънреден труд за провеждане на олимпиади

8819

Представително облекло

28800

Работно облекло

1925

Лекторски хонорари

2911

РАЗХОДИ ЗА
ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА

НА РАБОТОДАТЕЛЯ В

Държавно обществено
осигуряване

36566

Учителски пенсионен фонд

11812

Здравно осигуряване

22363

Допълнително
задължително пенсионно
осигуряване

11433

РАЗМЕР НА 82 174 ЛВ.

Параграф

10-00
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Също така, и разходи за предпазване и разпростравяне
на COVID - 19.

Разходите за „Издръжка“ за отчетения период са в размер на 44 488 лв.

РАЗХОДИ ЗА
ВОДА, ГОРИВА
И ЕНЕРГИЯ

Разходените средства за вода, горива и енергия за
отчетения период са в размер на 17 078 лв., и са разходени
както следва:
Електрическа енергия
Топлоенергия
Вода

4498

12082
498

Разходените средства за материали през
отчетения период са в размер на 10 215 лв., и са
разходени както следва:

РАЗХОДИ ЗА
МАТЕРИАЛИ

Ученически столове

3517

Канцеларски материали

3034

Тонери

1036

Мултифункционално устройство

369

Преиздаване на карти за достъп

87

Хигиенни материали
Екран към мултимедиен проектор

647
1525

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ
УСЛУГИ

Разходените средства за външни услуги за
отчетения период са в размер на 17 196 лв., и
са разходени както следва:

Охрана

6238

Мобилни услуги и интернет

2250

Месечни такси по договор с „А 1 България“ ЕАД

1430

Ефективно управление на абонатна станция

400

Абонамент компютърна техника

960

Наем пречиствател на въздух и вода

1290

Абонамент енергиен мениджмънт

918

Монтаж на мултимедиен проектор

888

Реклама в справочник

481

Абонамент на софтуер заплати

540

Монтаж на армирани стъкла

684

Абонамент на копирно устройство

648

Такса домейн
Нормативни документи

24
445

РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ В
РАЗМЕР НА 23 680 лв.
ПРИДОБИТИ
ДЪЛГОТРАЙНИ

МАТЕРИАЛНИ

АКТИВИ В РАЗМЕР НА 4 489 лв.,
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ

както следва:
Мултимедиен проектор

PC камера

1196

3293

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И ЗАРАЗЯВАНЕ С
СOVID-19 В РАЗМЕР НА 9 956 лв.,
(включени в по-горепосочените разходи)

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

