ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ”
гр. Дупница 2600, ул. ”Кулата” № 13, тел. ( 0701) 3 81 46,
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ИЗПЬЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за първото тримесечие на 2020 година

Бюджетьт на училището за 2020 г. е утвьрден сьс Заповед на Кмета № РД-04189/21.02.2020 г. и е в размер на 1 271 914,08 лева.
Бюджетьт е формиран както следва:
1 237 424,00 лева са средства цо ЕРС,
34 490,08 лева преходен остатък.
Планиран е както следва:
90 % за трудови разходи - заплати и осигуровки, ДТВ, представително
облекло,болнични и извънтрудови правоотношения,
10 % за издръжка на училището.
Към 31.03.2020 г. първоначалният бюджет на училището е коригиран със
Заповед на Кмета на Община Дупница за увеличение на приходната част а именно за:
По НП „Без свободен час”, мярка „Без свободен час в училище” – с
454,00 лв.
Към 31.03.2020 г. училището няма просрочени задължения към персонал и
доставчици.
Към 31.03.2020 г. имаме парични средства в банката в размер на 171 222,20 лв.
Разходите на училището за заплати за периода са:
135 341,34 лв. за заплати по трудови правоотношения;
762,22 лв. за заплати по извънтрудови правоотношения;
15 910,00 лв. за представително облекло;
2 989,10 лв. за обезщетения по КТ;
1 452,98 лв. за болнични от работодател;
31 235,65 лв. е общо платената сума за осигуровки от работодател.
Общо разходи за заплати и осигуровки – 187 691,27 лв. За периода са
изразходвани 69,72 % от заложените разходи за тримесечието.
Разходите за издрьжка на училището за периода са 25 227,61 лв., както следва:
За хранене на учениците от начален етап – 3 929,40 лв. – 44,65%,
За медикаменти – 156,39 лв.- 78,20%,
За учебни материали – 70,50 лв – 3,71%,

За работно облекло – 3136,00 лв. – 81,03%,
За материали – 1 689,24 лв. – 84,46%,
За вода, ел. енергия и газ – 7 846,21 лв. (от тях 963,26 лв. са за м. 12.2019 г.,
които са платени през м. януари, когато е представена фактурата) – 98,08%,
За външни услуги – 2 722,63 лв. – 48,62%,
За транспортни разходи на учителите – 162,40 лв. – 84,23%,
За квалификации и обучения – 260,00 лв. – 12,73%,
За командировки – 80,00 лв. – 11,43%,
За такса смет – 3 942,74 лв. – 100%,
За данък сгради – 1 232,10 – 100%.

Изразходвани са 66,36% от заложените разходи за тримесечието, спрямо
уточненият годишен бюджет.
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