ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с. ДОБРОМИРКА,
общ. СЕВЛИЕВО, обл. ГАБРОВО

Доклад
за касовото изпълнение на приходите и разходите за първото
тримесечие на 2021г.
Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ОУ „ Христо
Ботев”с.Добромирка се осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г.,
постановление на министерския съвет за изпълнението му, както и утвърдените единни
разходни стандарти за издръжка на един ученик в делегираните от държавата дейности.
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ
Първоначалния план на ОУ „ Христо Ботев”с.Добромирка съгласно Заповед на кмета
на община Севлиево е утвърдена формула за разпределение на средствата по Единен
разходен стандарт е 433446 лв. През първото тримесечие постъпиха още 9543лв. Така
плана нарастна на 442989лв.
В така утвърдения план са заложени средства за квалификация и преквалификация на
педагогическите специалисти в размер на 2136,61 лв. – 1.2% върху фонда по щатно от
01.01.2021 г. на педагогическия персонал.
През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните
вноски на персонала, социалните разходи както и разходите за издръжка на училището.
ІІ

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ
1. По параграфи: 0100 /Заплати/ 0200 /Други възнаграждения/ и 0500
/Осигуровки/ са изразходени 53333 лв.
2. Параграф 1011 /Храна/ - са изразходени 1796 лв. за безплатни закуски и обяди.
3. Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/ По план са предвидени 1300
лв.
4. Параграф 1014 /Учебници/ Изразходени са 0 лв.
5. Параграф 1015 /Материали/ - изразходени са 1958 лв. разход за материали за
поддръжка в училище, канцеларски м-ли, миещи препарати, материали за
поддръжка компютри, поддръжка на автобуса и др.
6. Параграф 1016 /Вода, горива и енергия/ - са изразходени - 1529 лв.
7. Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ - изразходени са 4070 лв. От тях
по важните са :
-175 лв. телефонни услуги.
-199 лв. охрана.
-1897 лв. за превоз учители.
-144 лв. поддръжка счетоводна програма.

-Параграф 1051 /Командировки в страната/ - изразходени са 24 лв.
8. Параграф 1062 / Застраховки /– Изразходени 1152 лв. за застраховка сградата
на училището и автобуса.
9. Параграф 1901 /Държавни данъци и такси/ - 0 лв.
10. Параграф 1981 /Общински данъци и такси/ - разход 363 лв.
11. Параграф 5201 /Придобиване на компютри и хардуер/ - изразходени са 0лв.
Общо за тримесечието са изразходени 64225 лв. – или 14,50% от
предвидените средства по план. Няма неразплатени и просрочени задължения.
Училището завършва тримесечието с наличност в банката от 119 029 лв.
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