ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА ЗА
2020 Г.

• Приходната и разходната част на бюджета са съставени в
съответствие със следните документи:
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 год.;
- Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели за 2020 год.

Бюджета за 2020 год. се формира от следните показатели и средства по
целеви програми:
- Държавна отговорност;
- Получени трансфери;
- Набрани допълнителни средства от реализирани проекти.

Средствата от „Държавната отговорност“ са както следва:
- Издръжка на здравния кабинет – 2 069,00 лв.;

- Целеви средства за безплатни учебници – 50 058,00 лв.
Средствата от „Получени трансфери“ са както следва:
- По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ –
5 184,00 лв.;
- По формула на Община Бургас -1 823 639 ,00 лв.
Средствата от „Проекти и програми“ са както следва:
- Средства по програма „Спорт за всички“ – 1 749 лв.

Общо приход: 1 827 457 лв.

Изразходваните средства по основните параграфи са :
•
-

Държавна дейност:
§ 100 Заплати на персонала – 1 122 515,00 лв.;
§ 200 Други възнаграждения – 59 548,00 лв.;
§ 500 Задължителни осигурителни вноски – 262 958,00 лв.;

•
-

§1000 Издръжка – 213 482 лв., за:
§ 1011 Храна – 15 465 лв.;
§ 1013 Постелен инвентар и работно облекло – 5 280 лв.;
§ 1014 Учебници и книги за библиотеката – 50 058 лв.;
§ 1015 Материали – 54 347 лв.;
§ 1016 Вода, горива, електроенергия – 19 522 лв.;
§ 1020 Външни услуги – 38 370 лв.;
§ 1030 Текущи ремонти – 28 775 лв.;
§ 1051 Командировки в страната - 130 лв.;
§ 1062 Застраховки – 1 374 лв.;
§1092 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и
разноски – 161 лв.
- § 1981 Платени общински данъци, такси – 581 лв..

Извършените подобрения на материалната база през 2020 год. са:
• По програма „Първокласно начало“:
- Отремонтирани три класни стаи на втори етаж – антибактериална
настилка, шпакловани и боядисани стени и тавани, сменено осветление;
- Доставени нови чинове и столове-75 бр., пуфове-9бр., учителски бюра-3бр.;
- Поставени интерактивни тъчове -3бр.
• Със средства от делегирания бюджет:
- Коридори на втори и трети етаж - поставена антибактериална настилка,
шпакловани и боядисани стени и тавани;
- Закупени лаптопи -5 броя;
- Обособяване на четири тематични кабинети – шпакловане, боядисване,
доставка на тематични чинове, направа на подиуми.

-

Направено ограждение на външни спортни съоръжения;
Закупен принтер, камери със слушалки за дистанционно обучение -30 броя;
Осигурени хигиенни материали /тоалетна хартия, кърпи за ръце и сапун/;
Частичен ремонт на отоплителната инсталация /ремонт на котел, сменени
вентилатори;
Поставени 6 броя проточни бойлери в санитарните помещения;
Поставени 12 броя дозатори за дезинфектанти;
Инсталиран музикален звънец;
Информационно табло на главния вход на ОУ “П.Р.Славейков“;
Закупени модулни дивани и табуретки за коридорите на трите етажа;
Закупени въздухопречистватели – 3бр.;
Закупени UV лампи - 4бр.;

•
•
•
•
•

Получени дарения – 4 636 лв.;
Приход от изгубени учебници / глоби, санкции / - 609,42 лв.;
Приход от вторични суровини – 226 лв.;
Дарения в натура – тоалетни казанчета – 18 броя на стойност – 550 лв.;
От Фонд „Земеделие“ – 26 510,28 лв.;

•
-

Преходен остатък от държавна дейност – 132 562,37 лв. сформиран от:
„Занимания по интереси“ – 12 381 лв.;
средства за закуски -26 735 лв.;
Средства по ПМС 283/15.10.2020 – 9 506 лв.;
издръжка – 57 764 лв.;
средства за заплати, осигуровки, възнаграждения – 24 929,37 лв.;

- Материали и медикаменти лекарски кабинет -847 лв.;
- Физическа култура и спорт – 400 лв.

Общо разход: 1 680 655 лв.

Обобщено:
• Средства по годишен план – 1 827 457 лв.
- Отчет – 1 680 655 лв.;
- Преходен остатък – 146 802 лв. с включени и допълнителни одобрени средства за:
електронен дневник -900 лв.; ковид-19 – 8 548 лв.; „Иновации в действие“ – 3 710
лв.; „Без свободен час“– 1 082 лв.
• Към 31.12.2020 год. няма просрочени вземания и задължения.

В заключение:
- При изпълнение на бюджета са спазвани държавните и общински разпоредби;
- Чрез изпълнението на бюджета е осигурен един нормален, спокоен и ползотворен
учебен процес.

БЮДЖЕТ
за
2021 година

БЮДЖЕТ 2021Г. Е СЪСТАВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

* Закон за държавния бюджет на Република
България за 2021г.
* Единни разходни стандарти за 2021 година

РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021г.
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

*Стандарт за институция – 50 630 лв.
*Стандарт за паралелка – 10 774 лв.
*Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик – 2 123 лв.
*Брой ученици: 558 бр.

ПО ФОРМУЛА: 1 450 669 лв.
* Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за ученик на
ресурсно подпомагане– 495 лв.
*Брой ученици на ресурсно подпомагане – 12 бр.
* Норматив за ученик на ресурсно подпомагане - 3 749 лв.

*По формула за ресурсно подпомагане – 50 928 лв.
*МТБ: 13 900 лв.
*Целодневно обучение: 152 866 лв.
*Храна: 27 072 лв.
*Индивидуална форма на обучение – 12 066 лв.
*Комбинирана форма на обучение – 3 390 лв.
*Занимания по интереси – 18 580 лв.
БЮДЖЕТ: 1 729 471 лв.
Преходен остатък от 2020год.: 146 802 лв.
Издръжка здравен кабинет: 1 053 лв.
Всичко държавна дейност: 1 877 326 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСНОВНИТЕ
ПАРАГРАФИ
- Численост на персонала – 57,50
- Педагогически персонал - 45
- Непедагогически персонал -12,50
Държавна дейност:
§ 100 Заплати на персонала – 1 291 181 лв.
§ 200 Други възнаграждения – 67 460 лв.
§ 500 Осигурителни вноски – 292 016 лв.
§1000 Издръжка – 226 669 лв.

