ОУ „КОЛЬО ГАНЧЕВ „ – СТ. ЗАГОРА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.
I.ПРИХОДИ
През 3-тримесечие на 2021 година в ОУ „Кольо Ганчев” са постъпили ритмично
субсидии в размер на 423926 лв., както следва:
1.Държавна дейност
423926 лв.
2.Общински дейности
0 лв
Постъпили са суми от дарение за стипендии – 0 лв.
ДЕЙНОСТ 317 Държ. И общ.служби по изборите
План за годината
479лв.
Изпълнение към 30.09.2021 г.
462лв
ДЕЙНОСТ 318 ПДГ
План за годината
Изпълнение към 30.09.2021 г.

39013лв.
22343лв

ДЕЙНОСТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА
План за годината
447027 лв.
Изпълнение към 30.09.2021 г.
336848 лв.
ДЕЙНОСТ 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
План за годината
537лв.
Изпълнение към 30.09.2021г.
537 лв.
ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ
План за годината
65605 лв.
Изпълнение към 30.09.2021 г.
40465 лв.

II.РАЗХОДИ
През 3-тримесечие на 2021 г. средствата са постъпвали ритмично и са изразходвани
икономично и законосъобразно.Няма неразплатени фактури. Разходите са извършени
съгласно приетия бюджет на плана за 2021 г.
В резултата на направения анализ на разходите по параграфи няма несъответствия
между параграфи и разходите са осчетоводени по съответните сметки от индивидуалния
сметкоплан на Община Стара Загора.
Заплатите и осигурителните вноски към тях са начислени и изплатени
своевременно.По § 0100 са изразходвани 217002 лв, по § 0200 – 44997 лв. др.възнаграждения
и плащания на персонала /вкл.СБКО и Представително облекло/- 3577 лв.
Начислени са осигурителни вноски за: § 0551 –ДОО в размер на 53611 лв.,§ 0552-УПФ
в размер на 8546 лв.,§ 0560-ЗОВ в размер на 11474 лв., § 0580- ДЗПО в размер на 6596лв.
Общо разходи за §0500-Осигуровки- 53611 лв.
През 3-тримесечие бяха изразходвани средства по параграф 10”Разходи за издръжка” в
размер на 81445 лв.,в т.ч. режийни за храна на ученици -0 лв.-общинска дейност 336.Други
разходи включени в §1000 са:

§1011-Храна- План: 31500 лв-Изпълнение:19759 лв.
§1012-Медикаменти- План: 0 лв-Изпълнение: 0 лв.
§1013-Постелен инвентар и работно облекло- План: 1200 лв-Изпълнение: 1040 лв.
§1014-Учубни и науч.изсл.р/ди и книги- План: 16693 лв -Изпълнение: 11714 лв.
§1015-Материали: -План: 14977 лв.- Изпълнение: 8686 лв.
§1016-Вода,горива,ел.енергия: -План:18500 лв.- Изпълнение: 8670 лв.
§1020-Разходи за външни услуги: -План:40591 лв.- Изпълнение: 30816 лв.
§1030-Разходи за текущ ремонт: -План:0 лв.- Изпълнение: 0 лв.
§1040-Платени данъци и такси /ТБО/: -План:0 лв.- Изпълнение: 0лв.
§1051-Командировки в страната: -План:0 лв.- Изпълнение: 0лв.
§1062-Разходи за застраховки: -План: 760лв.- Изпълнение: 760лв.
§§1981-Платени общ.данъци,такси,наказ.лихви и адм.санкц.:-План:750лв.Изпълнение:-750лв.
През 3-тримесечие бяха изразходвани средства по параграф 4000”Стипиндии” в размер
на 0 лв.План- 0 лв.
За придобиване на ДМА:
§52-01-Придобиване на компютри и хардуер-План 0лв.-Изпълнение-0 лв
§52-03-Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения /климатици/-План2850 лв.-Изпълнение – 2850 лв.
§52-05-придобиване на стоп.инвентар / озвучит.с-ма/-План:0лв.-Изпълнение-0лв.
§53-01-придобиване на програмни продукти/софтуер заплати и счетоводство/План.0 лв. –Изпълнение:0 лв.
Към 30.09.2021година салдото по бюджетната сметка е 71892 лв,в т. ч. Остатък от
общинска дейност-0 лв./целеви/. И средства по проект“Подкрепа за успех“ – 33166,60 лв. и
по проект“АПСПО“ – 8715,92лв., „Образование за утрешния ден“ - 514,45лв., „Подкрепа за
приобщаващо образование“ – 5899,36лв. и „Равен достъп до училищно образование“ –
324,50лв.
Към 30.09.2021год.са изразходвани средства за материали и труд за ремонт на сграда- в
размер на 0 лв.
Училището има открита извънбюджетна сметка . През 2021 г. не са постъпвали
средства по нея и салдото е 0,00 лв.
Няма валутни сметки.
Училището няма открита набирателна сметка.
През отчетния период нямаме закупени стоки и материали на лизинг.
.
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