ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на
ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Варна
към 30.09.2021г.
Бюджетът на ОУ“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Варна към 30.09.2021г. е утвърден
в размер на 2 890 609,00 лева и коригиран с промяна на натуралните показатели с още
1 942,00 лева. /увеличение към 31.05.2021г. и намаление към 15.09.2021г. с (- 6395,00
лева).
За отчетния период има получена субсидия в размер на 2 127 039,00 лева и преходен
остатък от 2020 г. – 131 979,00 лева и 5961,00 лева прех.остатък по НП /Подкрепа за
успех и ОУД.
Реализираните собствени приходи са 7 466,00 лева от отдадени под наем помещения
собственост на училището .
Бюджетът на училището е увеличен както слева:
По Постановление 239 на МС от 22.07.2021г. парични средства за физическа
активност, физическо възпитание и спорт 4 160,00 лева; по ПМС 211/01.07.2021г. за
„Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ – 1890,00 лева; по пМС
172/28.04.2021г. за закупуване на учебници и уч.помагала – 49 752 лева; По НП „Без
свободен час“ -1680 лева ; Проект „Подкрепа за успех“ – 30 414лева; За превенция и
ограничаване разпространението на COVID-19 -22 245 лева; за провеждане на избори
за нородни представители – 2326 лева
Трансфер от МОН по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на стойност
22 488,53 лева
По НП ИКТ сме получили 10бр. лаптопи на обща стойност 17682,00 лева и
1бр.МФУ за 757,20 лв.
Уред за дезинфекция за 546,00лв.
Разходната част на бюджета включва разходите за заплати и допълнителни
възнаграждения, средствата за осигурителни плащания , издръжка и капиталови
разходи.
До момента са изплатени възнаграждения за 1 250 434,00 лева, други
възнаграждения на персонала и представително облекло на педагогическите
специалисти за 92 521,00 лева . Разходите за осигурителни плащания от работодател
върху изплатените възнаграждения на персонала са в размер на 287 063.00 лева.
За издръжка са изразходени 216 782,00 лева. Сумата включва разходи за работно
облекло, учебници и учебни помагала /53 319 лева/, вода, горива и ел.енергия /25 892
лева/, разходи за външни услуги и разходи за материали и резервни части / 42 511 лева/.
За външни услуги сумата е 87 011,00 лева и включва разходи за охрана, абонаментно
обслужване на парно, компютри , интернет мрежа и др., разходи за телефон и интернет,
ремонт на техника. Разходите за безплатни закуски на децата от I до IV клас са
26019,84лв.. Платена е такса битови отпадъци 2 735,00 лева.
До момента са направени капиталови разходи за 62 976,00 лева. за закупуване на
преносими компютри подпомаганае на работата на педагогическите специалисти /34
675 лева/; Електронен акордеон за паралелките по хореография/ 9750,00 лева/;
Подопочистващ автомат /3 400,00 лева. Платен е 30% аванс за довършване ремонт на
южна фасада. Няма просрочени задължения и преразход по параграфи. Разходите се
извършват приоритетно и навреме , при спазване на нормативната уредба.
Разполагаем капитал към 30.09.2021г. в банката – 361 646,95 лева.
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