ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ“
град Дупница, улица „Орлинска“ № 13 , ou_hr_pavlovich@abv.bg

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.
Бюджетът на училището за 2021 г. е утвърден със Заповед на кмета №
РД04-88/ 271.2021 г. и е в размер на 593638.00 лева формиран, както следва:
582800.00 лева са средствата по ЕРС;
10838.00 лева преходен остатък;
Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за трето тримесечие на
2021 година плана е 178167.60 лева.
Планиран е както следва :
- 98.21 % за трудови възнаграждениа, осигурителни плащания, представително облекло,
извънтрудови правоотношения ;
- 1.79 % за издръжка на училището;
Към 30.09.2021 година бюджетът на училището е коригиран и към същата
дата училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.
Към 30.09.2021 г. от планирани 515751,38 лв. са изразходвани 514645,62 лв.
или имаме превишаване на приходите спрямо разходите .
В отчета за първо тримесечие разходите за заплати и осигуровки са 80,65
от общия разход, за издръжка на училището – 19,35 %.
Разходите на училището за трудови възнаграждения за трето
тримесечие на 2021 годината са :
- 298666,19.лв. за заплати ;
- 8800,00 лв. за представително облекло;
- 0,00 лв. за обезщетения при пенсиониране;
- 105551,01 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
Разходите за издръжка на училището за трето тримесечие на 2021 г. са
100742,09 лв. Тези разходи приравнени към 100 % са както следва:
- За хранене на учениците от начален етап – 2785,02 лв.
- За работно облекло – 2200,00 лв.
- За Учебни и научно изсл. Разходи, училищна документация 8502,84. лв.
- За квалификация на педагогическия персонал – 12,29 лв.
- За материали - 120,20 лв
- За вода, горива и ел. Енергия – 8842,14 лв.
• 766,08 лв. за вода ;
• 6182,56 лв. за газ за отопление;
• 1893,50 лв. за ток;
- Разходи за външни услуги 30397,48 лв.
-Текущ ремонт – 43951,39 лв.
-Такса смет за общината -1051,35 лв.
-командировки в страната -482,20 лв.
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