9 ФЕГ
„Алфонс дьо Ламартин“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното
образование, предоставям на Вашето внимание информация за изпълнение на
делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2021 г.
Отчета на бюджета за четвърто 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 четвърто тримесечие на 2021 г.
са в размер на 845 562 лв., които се разпределят по приходни пера,
както следва:
➢ Държавна субсидия – 746 059 лв.
➢ Наличност в левове по сметката от предходен период – 99 503 лв.

Разходите по бюджета за четвърто тримесечие

РАЗХОДНА
ЧАСТ

на 2021 г. са в размер на 845 562 лв., които са

разходвани по пера, както следва:

Заплати

552 549 лв.

Осигуровки за сметка на работодателя

119 770 лв.

Издръжка

93 698 лв.

Стипендии

79 545 лв.

Разходените средства за заплати за отчетения период
са в размер на 552 549 лв., и са разходени както следва:

Основни заплати и допълнително възнаграждение за клас
прослужено време
Лекторски часове

РАЗХОДИ
ЗА
ЗАПЛАТИ

394066
10528

Класно ръководство

5056

Преподаване на чужд език

1913

Професионална квалификационна степен

7994

Работа в електронна среда

2503

Обезщетения за неизползван отпуск
Диференцирано заплащане за учебната 2020/2021 г.

592
64631

Социално-битово и културно обслужване

6992

Парично обезщетение при временна неработоспособност,
изплатени за сметка на работодателя

5695

Положен извънреден труд за провеждане на олимпиади

5913

Допълнително трудово възнаграждение - Коледа

46666

РАЗХОДИ ЗА

ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА
НА РАБОТОДАТЕЛЯ В

Държавно обществено
осигуряване
Учителски пенсионен фонд

87164

6678

РАЗМЕР НА 119 770 лв.
Здравно осигуряване

12566

Допълнително
задължително пенсионно
осигуряване

13362

Параграф

10-00

„Издръжка“

включва

разходите

за

елекрическа енергия, вода и канализация, отопление, текущи и

ИЗДРЪЖКА

планови

ремонти, поддръжка на техника и оборудване,

командировки,
персонала,
материали

квалификация

дълготрайни
за

и

преквалификация

материални

осигуряване

на

учебния

активи

(ДМА)

процес,

на
и

охрана.

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

Разходите за „Издръжка“ за отчетения период са в размер на 93 698 лв.

РАЗХОДИ ЗА
ВОДА, ГОРИВА
И ЕНЕРГИЯ

Разходените средства за вода, горива и енергия за
отчетения период са в размер на 8 776 лв., и са разходени
както следва:
Електрическа енергия

3547

Топлоенергия

3356

Вода

1873

Разходените средства за материали през
отчетения период са в размер на 49 566 лв., и са
разходени както следва:

РАЗХОДИ ЗА
МАТЕРИАЛИ

Демонтаж и монтаж на врати

30363

Канцеларски материали

8934

Тонери

1128

Учебни материали и нормативни
документи

6021

Хигиенни материали

3120

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ
УСЛУГИ

Разходените средства за външни услуги за
отчетения период са в размер на 35 356 лв., и
са разходени както следва:

Охрана

6471

Мобилни услуги и интернет

3312

Месечни такси по договор с „А 1 България“ ЕАД

1584

Ефективно управление на абонатна станция

Абонамент компютърна техника

300

1296

Наем пречиствател на въздух и вода

645

Абонамент енергиен мениджмънт

612

Обслужване трудова медицина

1992

Профилактика и поддръжка на пожарогасители

547

Абонамент на софтуер заплати

540

Рекламни материали - календари

768

Абонамент на копирно устройство

432

Окабеляване за видеонаблюдение

14926

Разходи за застраховка на сграда

1931

РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ В
РАЗМЕР НА 79 545 лв.

Преходен остатък за 2022 г. в
размер на 10 808 лв.
от НП „Олимпиади и
състезания“

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

