ОТЧЕТ
по изпълнение на бюджета
към 30.09.2021 г.

Нормативна уредба
ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Заповед №587/26.02.2021 г. на кмета на Община Горна Оряховица.

Заповед РД 08-732 / 08.03.2021 г. на директорът на СУ „Георги Измирлиев“

СУ „ Георги Измирлиев“
ЕЛЕМЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА
За институция
За брой ученици дневна форма

1 х 52351
2195

1 949 320

37 х 11140

412 191

297 х 958

284 680

За брой групи ЦОУД

13 х 2451

31 870

За ученици на индивидуална форма

2

х 6033

12 066

х 733

2 199

За брой паралелки дневна форма
За брой ученици ЦОУД

За ученици на самостоятелна форма

888 х

52 351

3

• В началния бюджет са включени и следните добавки
извън формулата:
за подобряване на материална база – 22 200 лв. (по 25 лв.
на 1 ученик в дневна форма на обучение);
за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас – 32
430 лв. (по 94 лв на ученик в дневна форма на обучение);
За стипендии 21 141.00 лв. (по 97 лв. на ученик);
Занимания по интереси – 26 640.00 лв.
Бюджет за 2021 г., дейност 322 "Неспециализирани училища"
3 055 361лв.

§01-00 Заплати и възнаграждения за
персонала

1 235 082
лв

§02- 00 Други възнаграждения и
плащания на персонала

77 035 лв

§02-02 Граждански договор

10 846 лв

Възнаграждения

§02-05 Изплатени суми от СБКО, за
облекло и др., с х-р на възнаграждения

56 101 лв

• по трудови
правоотношения
• и осигуровки за ДОО
и ЗОВ

§02- 08 Обезщетения на персонала с
характер на възнаграждения

5 802 лв

§ 02-09 Други плащания и
възнаграждения - болнични

4 386 лв

§ 05-00 Задължителни осигурителни
вноски от работодатели

280 931 лв

§ 05- 01 ДОО

137 911 лв

§ 05-52 Учителски пенсионен фонд

45 482 лв

§ 05-60 ЗОВ

64 196 лв

§ 05 -80 Универсален пенсионен фонд

33 342 лв

Други планирани разходи:
Представително облекло
План : 35 250 лв.
Отчет: 35 250 лв.
Работно облекло на непедагогически
персонал
План: 5 250 лв.

Вода, енергия, горива
План 70 020 лв.
Отчет 54 274 лв.

Командировки
План:1500 лв.
Отчет: 233 лв.

Квалификация
План: 15 160 лв.
Отчет: 3 370 лв.

Застраховка сграда и имущество
План: 5 000лв.
Отчет: 3 480 лв.

Външни услуги
План 104 635 лв.
Отчет 91 078 лв.

Учебни материали
План 41189 лв.
Отчет 40878лв.

Разходи за текущ ремонт
План 7 127 лв.
Отчет 3 940 лв.

Текущи разходи за материали
План 141765 лв.
Отчет 102248 лв.

СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“

Други неквалифицирани разходи
Разходи по Ковид -19
План/Отчет
16 510 лв./9 263 лв.
Придобити дълготрайни активи
План/отчет
133492 лв./133492 лв.

Други възнаграждения
Диференцирано заплащане за учебната 2020/2021 г.
на педагогическия персонал 55103 лв.;
на непедагогическия персонал: 6708 лв.
Средствата са включени в общото изпълнение на плана
на ФРЗ за 2021г.

Планирани допълнителни възнаграждения за 24.05.-30%;15.09.25%,24.12 * на щатния педагогически и непедагогически персонал.

Стипендии
• План/Отчет
• 36141 лв./34 070 лв.
Поевтиняване на храна на учениците
• План/Отчет
• 36000 лв./23765 лв.
закуски за учениците от 1-4кл.

Средна брутна заплата
•Средната брутна работна заплата на 1 лице от пе
дагогическия персонал по щат към 30.09.2021г. е
1793,24 лв.
•численост на педагогическия персонал - 73
•Средната брутна работна заплата на 1 лице от не
педагогическия персонал по щат към 30.09.2021г.
е 1086,68лв.
•численост на непедагогическия персонал - 16

БЮДЖЕТ към 30.09.2021г. Дейност 322 „Неспециализирани училища“: 3055361 лв.,
ОТЧЕТ: 2092885 лв.

в т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, ел.и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, застраховки
и др.разходи; и разходи за стипендии,закуски, НП “Без свободен час в
училище;, ИИД,“Занимания по интереси,“ и
средства по други
национални програми.

*Дейност 338 – Ресурсно подпомагане на ученици:
*План 37779 лв.;
*Отчет :19654 лв.
*Възнаграждения и осигуровки: 16781 лв.;
*СБКО - отчет :330 лв.
*Дейност 714 – “Спортна база за спорт за всички”
*План: 4491 лв./
* Отчет: 0 лв. (за материали)

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Г.ИЗМИРЛИЕВ“

*Общ план за всички дейности:3 055 361лв.
*Отчет за всички дейности: 2 092 885лв.

*Забележка: Бюджетът е разпределен по ЕРС и е актуализиран към 30.09.2021.,
съгласно заповеди на кмета на Община Горна Оряховица и със заповеди
на директора за извършени коменсирани промени по плана за разходите
(съгласно член 289, ал.1, т.2 от ЗПУО). Разходите по отчета са закръглени в
цели числа.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“

Гл. счетоводител: Росен
Димитров
Директор: Криси
Аврамова

