Годишен отчет по
бюджета на
140.СУ „Иван Богоров“
към 31.12.2020 г.
Бюджет за 2020 г.: 2 694 632
лв.

Заплати по трудови правоотношения
и други възнаграждения, и плащания
на персонала


Заплати и възнаграждения на персонала, наети по трудови
правоотношения – 1 681 195 лв.



Осигуровки работодател – 388 746 лв.



Изплатени суми за СБКО и представително облекло – 60 273 лв.



Изразходвани средства за други плащания и възнаграждения
/Болнични работодател/ - 13 092 лв.



Изразходвани средства за обезщетения на персонала с характер на
възнаграждение – 84 777 лв.

Разходи за издръжка


Работно облекло – 4 993 лв.



Вода,ТЕЦ, ел. енергия – 44 199 лв.



Закуски на учениците – 32 804 лв.



Застраховка сграда и имущество – 4 537 лв.



Учебници – 38 571 лв.



Разходи за материали в т. ч. препарати за почистване, канц. мат., дневници.,
и др. – 79 980 лв.



Външни услуги в т. ч. охрана, мобилни, стационарни, счетоводни, софтуерни,
дезинфекция, дезинсекция, квалификация на персонала и др. – 124 326 лв.



Разходи за ремонт – 33 302 лв.

Разходи за издръжка


Компютърно и хардуерно оборудване – 38 447 лв.



Разходи за придобиване на стопански инвентар – 22 470 лв.



Стипендии – 16 264 лв.



Други разходи – 2 110 лв.



Командировки в страната – 336 лв.



Медикаменти – 348 лв.

Средна брутна заплата



Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал
/ПП/ по щат към 31.12.2020 г. е 1348,10 лв. (при численост на
педагогическия персонал 81 чов.)



Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал
/НП/ по щат към 31.12.2020 г. е 837,42 лв. (при численост на
непедагогическия персонал 17 чов.)

Други възнаграждения
Изплатено диф. заплащане за учебната 2019/2020 г. – 51501,90 лв.

Изплатени възнаграждения за празници до 3 пъти годишно:
- 28 404,00 лв. за 24.05.2020г.
- 27 300,00 лв. за 15.09.2020г.
- 66 076,00 лв. за 25.12.2020г.
Изплатени награди в края на годината – 50 722 лв.

Проекти
“ПМС 129” 2020 г. – 2 048 лв. получени средства ; разходени към
31.12.2020 г. – 2 048 лв. т.ч. за:
▪ Разходи за застраховки – 135 лв;
▪ Материали – 1 913 лв.

“Подкрепа за успех” 2020 г. – 115 285 лв. получени средства ;
разходени към 31.12.2020 г. – 81 663 лв.
“Образование за утрешния ден” 2020 г. – 4 227 лв. получени
средства ; разходени към 31.12.2020 г. – 7 581 лв.
Получено дарение в натура от МОН – Интерактивен дисплей Vestel 65IFX по проект „Образование за утрешния ден“ на стойност 7 591,20 лв.

Изразходвани средства
Изразходвани средства от бюджета
2 670 770 лв.
Бюджетът е разработен съгласно изискванията на
Закона за предучилищното и училищното образование
и Заповед No СОА20-РД09 1391/25.02.2020г.на Кмета
на Столична община за прилагане на системата на
делегирани бюджети и утвърждаване на формулите за
Единни разходни стандарти(ЕРС).

Любомира Захариева
Главен счетоводител

