ПРОТОКОЛ №3
от Заседание на Обществения съвет към Основно училище „Евлоги
Георгиев“, проведено на 14.01.2021 година от 18.30 часа
Заседанието протече по предварително определения дневен ред, както
следва:
1. Обсъждане изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година.
Господин Петков запозна подробно присъстващите с изпълнението на
бюджета към 31.12.2020 година, като е извършена корекция.
- Няма просрочени задължения на училището към 31.12.2020 година.
- Преходен остатък в размер на 67715 лева.
- Изплатено е диференцираното заплащане на учителите.
- Стартирано е изготвянето на проекта за пристройка към сградата на
училището.
Бюджетът на училището за 2020 година е утвърден със заповед на
кмета на община Дупница в размер на 1 269 452,08 лева.

-

Към 31.12.2020 година първоначалният бюджет на училището е
коригиран със заповед на кмета на Община Дупница за увеличение на
приходната част, а именно:
По НП „Без свободен час в училище”- с 4574, 00 лева;
За транспортни разходи на учителите- 1655,02 лева;
За учебници на ученици- 26920, 35 лева;
За покриване на транспортни разходи на ученици, пътуващи в други
населени места- 7291,00 лева;
За обезщетения на пенсионирани и напуснали учители- 42719,02 лева;
Целеви средства за физическо възпитание и спорт- 1173,00 лева;
По НП „Олимпиади и състезания”- 650, 00 лева;
По НП ИКТ дейности в училището- електронен дневник- 900, 00 лева;
По НП ИКТ дейности в училището- интернет достъп- 360, 00 лева;
По ПМС 283 /закупуване на преносими компютри/- 7838, 00 лева;
За диференцирано заплащане- директор- 1847,51 лева;
За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки- 9714,00 лева.
Към 31.12.2020 година училището разполага с парични средства в
размер на 67715, 44 лева, които представляват преходен остатък за 2021
година.
Разходите на училището за заплати за периода са:

- 866534, 40 лева за заплати по трудови правоотношения, от които:
- 32484, 51 лева са изплатени за ДТВ на персонала за 24 май, 15 септември
и Коледа общо;
- 24045, 81 лева за диференцирано заплащане;
- 2866, 62 лева за заплати по извънтрудови правоотношения;
- 15879, 00 лева за представително облекло;
- 17999, 97 лева за СБКО;
- 44176, 46 лева за обезщетения по КТ;
- 8100, 90 лева за болнични от работодател;
- 22720, 67 лева за ДМС в края на годината;
- 203500, 51 лева- общо платена сума за осигуровки от работодател;
Общо приходи за заплати и осигуровки- 1159057, 86 лева.
За периода са изразходвани 96, 17% от заложените разходи за годината.

-

Разходите на училището за периода са 148149, 86 лева, както следва:
За хранене на учениците от начален етап- 30270, 20 лева;
За медикаменти- 391,41 лева;
За учебни материали и помагала- 4451, 28;
За учебници на учениците/целеви/- 26920,35 лева;
За работно облекло- 3440,00 лева;
За материали- 11053, 70;
За закупуване на лаптопи за учениците /целеви/- 5838, 00 лева;
За материали за усъвършенстване на МТБ- 6373, 04 лева;
За вода, електроенергия и газ- 10617, 80 лева;
За командировки- 251, 97 лева;
За външни услуги- общо 29229, 93 лева, от които:
За транспортни разходи- на учителите- 1242, 12 лева;
За други външни услуги- 13302, 75 лева;
За транспортни разходи на ученици /целеви/- 7290, 46 лева;
За квалификации и обучение- 5834, 60 лева;
За интернет достъп /целеви/- 360, 00 лева;
За електронен дневник- 1200, 00 лева;
За застраховки сгради и имущество- 1189, 59;
За текущ ремонт- 7644, 00 лева;
За такса смет- 3942, 74 лева;
За данък сгради- 1232, 10 лева;
За закупуване на климатик- 1090, 00 лева;
За закупуване на лаптопи за учители /целеви/- 1999, 99 лева;
Лихви просрочени осигуровки- 6, 95 лева;
Безлихвен заем- проекти- 2206, 81 лева;
Изразходвани са 85, 16% от заложените разходи за издръжка, спрямо
уточнения годишен бюджет.

Изпълнението на бюджета за 2020 година беше приет единодушно.
2. Господин Петков запозна присъстващите, че е сменена фирмата по
трудова медицина.
Със сключен договор от 22.12.2020 година с „Ученически столове” е
сменена фирмата за осигуряване храненето на учениците. Госпожа
Гиргинова реагира, че договорът е сключен преди събранието и не е
обсъден с актива на училището. По този повод господин Златарски добави,
че качеството на предлаганата храна не е на нужното ниво.
3. Господин Петков уведоми присъстващите, че е стартиран проекта за
изграждане на пристройката към училището.
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