ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” КЪМ 31.12.2021 Г.
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с представяне на отчета за касовото изпълнение на
бюджета на училището на общо събрание съобразно чл.10, ал. 1 от ЗУДБ,
ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2021 и
писмо № 9107-57/18.04.2011 на гл.секретар на МОН, за осигуряване на
публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства, ви
давам следната информация:
Първоночалният бюджет на СУ„Димчо Дебелянов” е в размер на
1544751 лв.,който е формиран на база 393 ученика и 53,5 бр. персонал,
утвърден е от ПРБК по формула и включва:
- Средства за институция
- Средства по ЕРС
- Сресдтва по ЕРС за паралелки
- Средства за МТБ
- Ученици на ресурсно подпомагане
- Ученици на самост. форма на обучение
- Средства за целодневна организ. 1-4 клас
- Средства за закуски І-ІV клас
- Средства за занимания по интереси
- Стипендии
- Преходен остатък
През 2021 г. има корекция на бюджета в размер на 78201 лв. от
средства за учебници, по национални програми, по ПМС за превенция на
Ковид 19, за интернет свързаност на училището.
Към 31.12.2021 г. от бюджета на училището е предоставен заем в
размер на 3465,60 лв. по поект Подкрепа за успех за доплащане на
лекторските на преподавателите и проект Квалификация на педагогическите
специалисти от обучението в гр. Силистра.
Бюджета за годината е изпълнен на 99,03 %.
Отчет по параграфи:
§ 0100 Заплати – икономия

1500 лв.

§ 0200 Др.плащанияс хар. на възнагражд.- икономия

2 006лв.

§ 0500 Осигуровки- икономия

3 229 лв.

§ 1000 Издръжка – икономия
в т. ч.

9 026 лв.

§1011 Храна- икономия

293 лв.

§ 1014 Учебниматериали

44 лв.

§ 1015 Материали-икономия

5 810 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги-икономия

2 879 лв.

Училището завършва годината без неплатени разходи.

Изготвил:
Диана Генова – гл.счетоводител

