Годишен отчет по
бюджета на
140.СУ „Иван Богоров“
към 31.12.2021 г.
Бюджет за 2021 г.: 3 095 191
лв.

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


Заплати и възнаграждения на персонала, наети по трудови
правоотношения – 1 901 878 лв.



Осигуровки работодател – 448 508 лв.



Изплатени суми за СБКО и представително облекло – 69 226 лв.



Изразходвани средства за други плащания и възнаграждения
/Болнични работодател/ - 20 763 лв.



Изразходвани средства за обезщетения на персонала с характер на
възнаграждение – 90 329 лв.

Разходи за издръжка


Работно облекло – 4 420 лв.



Вода,ТЕЦ, ел. енергия – 90 996 лв.



Закуски на учениците – 40 700 лв.



Застраховка сграда и имущество – 4 254 лв.



Учебници – 30 951 лв.



Разходи за материали в т. ч. препарати за почистване, канц. мат., дневници.,
и др. – 115 838 лв.



Външни услуги в т. ч. охрана, мобилни, стационарни, счетоводни, софтуерни,
дезинфекция, дезинсекция, квалификация на персонала и др. – 154 815 лв.



Разходи за ремонт – 27 681лв.

Разходи за издръжка


Оборудване, машини и съоръжения – 30 934 лв.



Разходи за придобиване на стопански инвентар – 8 400 лв.



Стипендии – 18 216 лв.



Командировки в страната – 240 лв.



Краткосрочни командировки в чужбина – 2 168 лв.

Средна брутна заплата



Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал
/ПП/ по щат към 31.12.2021 г. е 1 527,00 лв. (при численост на
педагогическия персонал 91,5 чов.)



Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал
/НП/ по щат към 31.12.2020 г. е 938,20 лв. (при численост на
непедагогическия персонал 16,5 чов.)

Други възнаграждения
Изплатено диф. заплащане за учебната 2020/2021 г. – 46 033,51 лв.

Изплатени възнаграждения за празници до 3 пъти годишно:
- 42 400,00 лв. за 24.05.2021г.
- 33 850,00 лв. за 15.09.2021г.
- 37 842,00 лв. за 25.12.2021г.
Изплатени награди в края на годината – 25 745,00 лв.

Проекти
“ПМС 129” 2021 г. – 3 298,00 лв. получени средства ; разходени към
31.12.2021 г. – 3 298,00 лв. т.ч. за материали.
“Подкрепа за успех” 2021 г. – 5 353,00 лв. получени средства ;
разходени към 31.12.2021 г. – 45 179,79 лв.
“Образование за утрешния ден” 2021 г. – 4 309,00 лв. получени
средства ; разходени към 31.12.2021 г. – 4 309,00 лв.
Изразходвани средства по оперативна програма „Равен достъп“ :
1.
1 500 лв. за заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови
и служебни правоотношения
2.
155 лв. за материали

Изразходвани средства
Изразходвани средства от бюджета
3 088 581 лв.
Бюджетът е разработен съгласно изискванията на
Закона за предучилищното и училищното образование
и Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. 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

