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Корекции на бюджет 2021 година към 30 юни
•
средства за транспортни разходи на педагогически персонал - 852 лева
•
средства за деца от уязвими групи - 14 601 лева
•
средства за учебници и учебни помагала - 1 331 лева
Разходна част на бюджет 2021 г. към 30 юни държавна дейност
Корекции в план как го следва:
•
за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения, диференцирано
заплащане на педагогическия и непедагогически персонал - 323 600 лева
•
за заплати средно персонал нает по извънтрудови правоотношения - 2 000 лева
•
3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и
лични осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на
педагогическия персонал на стойност 9 000 лева
•
В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка
на работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на
персонала/ на стойност 3000 лева
•
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 76
100 лева в това число:
1.
държавно обществено осигуряване -3 8 300 лева
2.
учителски пенсионен фонд - 10 000 лева
3.
здравни осигурителни вноски - 18 500 лева
4.
допълнително задължително пенсионно осигуряване - 9 300 лева
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 36 418
лева в това число:
1.
храна на децата в подготвителните за училище групи - 13 770 лева
2.
постелен инвентар и облекло - 2 400 лева
3.
учебници и учебни помагала - 3 383 лева

4.
материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 3 065 лева
5.
Вода, горива и електроенергия - 3 000 лева
6.
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 5 800 лева.
7.
Придобиване на ДМА - 6 000 лева
8.
Текущ ремонт - 5 000 лева
Разходна част на бюджет 2021 г. към 30 юни местна дейност
1.
храна на децата в подготвителните за училище групи - 5 000 лева
2.
работно облекло на непедагогическия персонал - 2 000 лева
3.
материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ -1 0 099 лева
4.
Вода, горива и електроенергия - 10 000 лева
6.
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,у слуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 7 000 лева.
7.
Командировки в страната - 1 200 лева
8.
Застраховка на сградата и дълготрайните активи - 1 200 лева
9.
Държавни и общински такси - 3 600 лева
10. Текущ ремонт - 3 000 лева

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година
Държавна дейност
•
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения —144 803 лева
•
средства за СБКО - 7 104 лева
•
болнични за сметка на работодателя - 768 лева
•
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 32
146 лева в това число:
1. държавно обществено осигуряване -1 7 116 лева
2. учителски пенсионен фонд - 4 091 лева
3.здравни осигурителни вноски - 7 143 лева
4.допълнително задължително пенсионно осигуряване - 1 836 лева
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 3 797
лева в това число:
1. храна на децата в подготвителните за училище групи - 2 382 лева
2. учебници и познавателни книжки - 2 236 лева
3. Вода, горива и електроенергия - 2 208 лева
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 3 390 лева.

5. Разходи за матери&ти - 6 лева
6. Разходи за текущ ремонт - 3 451 лева
Местна дейност
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 17 941
лева в това число:
1. храна на децата в детската градина - 3 358 лева
2. материали за поддръжка на детската градина /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 3 130 лева
3. Вода. горива и електроенергия - 7 304 лева
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина.
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 3 842 лева.
5. Командировки в страната - 85 лева
6. Постелен инвентар и облекло - 223 лева
7. Държавни и общински такси - 3 532 лева
Общ план на бюджета към 30.06.2021 година - 499 217 лева
Общ разход към 30.06.2021 година - 219 966 лева
Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 30.06.2021
година - проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“
•
Преходен остатък от 2020 година - 11 254 лева
•
Получен трансфер от МОН - 15 512 лева
•
Отчет към 30.06.2021 година
1.
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения - 10 692 лева
2.
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 2
456 лева в това число:
2.1. държавно обществено осигуряване - 1 221 лева
2.2. учителски пенсионен фонд - 422 лева
2.3.здравни осигурителни вноски - 513 лева
2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване - 299 лева
3.
разходи за материали за работа на сформираните групи - 10 603 лева
Общ разход по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ — 23 751 лева

Изготвил
Ст анислава Симеонова

-

счетоводител на Д Г " Червена ш апчица ", с.Габаре

