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Относно: отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 година на делегирания
бюджет на СУ”Христо Ботев”, град Павел баня

Приетият и утвърден бюджет на СУ”Христо Ботев”, град Павел баня за 2017 възлиза
на 788 136 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС
- 620 931 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 124 485 лв. и преходния остатък към
края на 2016 година.
Предвидените разходи за целодневна организация на учебния процес за текущата
година са 88 160 лв., за подпомагане храненето на учениците I-IV клас - 11016 лв., за
подобряване на МТБ - 12 435 лв., за самостоятелна форма на обучение, за ресурсно
подпомагане и стипендии, които се получават с месечната субсия от първостепенния
разпоредител община Павел баня.
Изплащането на траспорните разходи на педагогическия персонал става на 100 %.
Към 30.09.2017 година остатъкът по банковата сметка на училището е 147 319,29
лв.,като заплатите за м.09.2017 година са разплатени на 04.10.2017 год. Поради по-късната
дата на изплащане, те не се включват в деветмесечния отчет за касовото изпълнение.
Месечните субсидии за деветмесечието са в размер на 569699,80 лв., а преходният
остатък е 42 720 лв. Прехвърлена е сума по проект „Твоят час” от 2016 г. - 9616 лв.
Преведени са средствата за транспорт на учителите в размер на 16141,10 лв. Преведени са
9389,00 лв. по проект „Твоят час“. Преведена е субсидия за закупуване на учебници и
учебни материали в размер на 18481,20 лв. По НП”Оптимизация на училищната мрежа”,
модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” са преведени 6619,48 лв.за
обезщетение при пенсиониране и неизползвана отпуска при напускане.
Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет” за периода е 505 216 лева.
За работни заплати на персонала по пар. 01-00 са изплатени 315 223 лева, която сума
включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения
договорени съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците от януари до август 2017
год.
По пар. 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2017
год. са изплатени — 23402 лв.,от тях - 14 261 лв. са за представително облекло на
педагогическия персонал и главен счетоводител.
За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална
агенция по приходите са преведени 72 697 лева в т.ч.
- пар.05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 37 657 лв.;
- пар 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 12 028 лв.;
пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски - 16 221 лв.;
пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване - 6 791 лв.;

Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 76 392 лева. Изпълнението по
параграфи е както следва:
- пар.10-13 -за работно облекло на непедагог.персонал - 2 210 лева;
- пар.10-14 - учебни и научно изсл.р/ди и книги за библиотеката - 18 872 лева;
- пар. 10-15 - Материали - изразходвани 10 675 лева;
- пар- 10-16 - Вода, горива и енергия - общо изразходвани - 9 987 лв.;
- пар. 10-20 - Разходи за външни услуги - изразходвани общо 27 518 лева. В този
параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия
персонал от местоживеене до месторабота за 12 979,01 лева, за невъоръжена охрана 4311,77
лв, за противопожарна охрана 778.56 лв., за пощенски, телефони услуги и интернет 1805,06 лв, за подръжка на хардуер, компютърна техника - 1350,00 лв, разходи за софтуер 1550,40 лв.
- пар. 10-30 - разход за текущ ремонт 0 лв.
- пар. 19-81 - отчетени 5 901 лв.за платена такса смет за 2017 година.
- пар. 10-51 - Командировки за 730,00 лева
- пар. 10-62 - разход за застраховки - 901,29 лв.
За стипендии на ученици от IX-XII клас за месеците от януари до септември на 2017
год. на различни основания са изплатени по пар.4000 общо 4982,00 лв.
През учебната 2016/2017 год. в училището работи екип по Проект BG05:20P0012.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене
чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)
прехвърлени са средствата от календарната 2016 г. - 9616 лв., приведени средства по
програмата през 2017 год. 9389,00 лв.
Изразходвани средства по проект „Твоят час” - за работни заплати на персонала по
пар. 01-00 са изплатени 15493,00 лева за месеците от февруари до юли 2017 год.
За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална
агенция по приходите са приведени 3485,00 лева в т.ч.
- пар.05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 1752 лв.;
- пар 05-52 за Учителски пенсионен фонд/УчПФ/- 653 лв.;
- пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски - 744 лв.;
- пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване - 336 лв.;
Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 3427 лева. Изпълнението по
параграфи е както следва:
- пар. 10-15 - Материали - изразходвани 2185 лева;
- пар. 10-20 - Разходи за външни услуги - 1221 лева;
- пар. 10-62 - Разходи за застраховки - 21 лева.

