ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”
гр. Варна, кв. „Чайка”, тел. 052/301 897, http://www.ou-zaharistoyanov.com

УТВЪРДИЛ
Т.КОЛЕВА – Директор
Финансов отчет за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 год.
Бюджетът на ОУ „Захари Стоянов” се формира на база единни разходни стандарти към
01.01.2020 г., както следва: Брой деца в Подготвителна група 20 - 1 група; брой ученици в
дневна форма на обучение 957 – 35 класа; брой ученици целодневна организация на
обучение 226 – 9 групи; ученици в самостоятелна форма на обучение 1, брой ученици с
ресурсно подпомагане – 6.
Бюджетът на ОУ „Захари Стоянов” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
в частта „Делегирани държавни дейности” към 01.01.2020 г. е 2 320 237+552 /Без свободен
час от 2019/, като към него се прибавя и бюджетния остатък за 2019 г. който е 83655,35 лв.
/ в т.ч. от стандарта за закуски 26 020/ и планираните собствени приходи 3300 лв.
Общият утвърден бюджет е 2 407 744 за 2020 г и се разпределя както следва:
§01-00 „Заплати”
1 703 000
§02-00 „ Други възнаграждения и плащания на персонала”
41 800
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски”
399 000
§10-00 „Издръжка”
260 194
§19-00 „Данъци, такси и др.”
3 750
Към 31.03.2020 г. са постъпили средства както следва:
Субсидии /вкл. преходен 83655,35/ - 780 279,35 лв.
От собствени приходи касов апарат - 1,60; наем – 414. От тази сума е платен данък по
ЗКПО – 8,33 лв.
ДАРЕНИЯ:
* Парично дарение 3000 лв. от БТК ЕАД съгласно договор за парично дарение. Волята на
дарителя е средствата да се използват за обогатяване на материално техническата база.
* Книги за библиотеката на обща стойност – 347,49 лв.
ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 322 И 318 общо 369 310,54 лв.
О т тях за заплати §01-00- 246 604.41 лв.
Други възнаграждения §02-00 – 28099,70 лв. в т.ч. - 26 743,85 лв. /представително
облекло/, болнични от работодател 1019,85 лв., хонорари по граждански договори на
ръководители на групи „Занимания по интереси“ - 336 лв.
Разходът по §05-00 „Задължителни осигурителни вноски” в размер на 55 201,31 е
функция от предишните параграфи.
Разходът по § 10-00 „Издръжка” е 36 452,21 лв. – включва всичко необходимо за
обезпечаване на учебно-възпитателния процес.

По Параграфи:
§§1014 – Учебници – 2802,55 лв.
§§ 1015 - Материали – 4279,31 лв. /канцеларски материали 211,69 лв., материали за
поддръжка и ремонт 276,01 лв., хигиенни 875,64 лв., компютърни елементи – 431 лв.,
стойка интерактивен дисплей 690 лв., графични таблети 20 бр. – 1620 лв., други материали
174,97 лв./
§§1016 – Разходи за ток и вода – 6755,80 /ток – 5671,41 и вода/1084,39/,
§§1020 – Външни услуги 22458,35 лв. / Доставка подкрепителни закуски 12293, охрана1433, СОТ – 225, трудова медицина – 720, квалификации – 155, поддръжка програми
продукти – 1170 /shkolo, счетоводни, касов апарат/, транспорт – 90 лв., интернет – 109,
пощенски и телефонни услуги 2130 и други - 4103 / в това число - изработка проект, адв.
услуги, монтажни работи, пълнене пожарогасители, възст. разходи за външни услуги на
МГ „Д-р Петър Берон“ и т.н./
§§1030 – Текущи ремонти – 156,50 лв. /възстановени на МГ „Д-р Петър Берон“/
§ 19-00 Държавни и общински данъци и такси – 2952,91 лв.
Ангажименти
Към 31.03.2020 г. в ОУ „Захари Стоянов“ са осчетоводени поети ангажименти по
сключени договори за 226780,34 лв. /в това число за доставка на закуски (80388),
доставка учебници (69365,28), доставка гориво (остатък по дог.2019 – 26479,16), доставка
канцеларски и хигиенни материали (13000), мобилни услуги – 2 год. (13962,17), доставка
ток (6177,31), поддръжки програмни продукти (3954), охрана 8460, други услуги
(4994,42)/ и реализирани ангажименти – 25498,85 лв.
В края на отчетния период няма просрочени вземания и задължения.
Към 31.03.2020 година касовото изпълнение на бюджета е 310 964 лв. или 15,34%. Не са
изплатени заплатите и осигуровки за м. Март, режийни разходи за ток и вода и телефонни
услуги фактурирани в началото на м. Април.
Училището участва и в проект Read to Animate по програма „Еразъм+” – салдо към
31.03.20 – 3545,29 евро или 6933,98 лв. Отчетени по проекта към 31.03.2020 год. са 2,13
лв. курсови разлики.
ОУ „Захари Стоянов“ работи и по ОП на НОИР „Образование за утрешния ден“ към
31.03.2020 г. няма получен аванс, нито извършени разходи по проекта.
При разходването на бюджетни средства се спазват всички принципи на счетоводството
според изискванията на Закона за счетоводството, ЗПУО и ЗПФ.
Гл. Счетоводител
Н. Бояджиева

