ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ ЛЕДА МИЛЕВА” – ДОЛНИ ДЪБНИК

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на делегирания бюджет на ЦСОП „Леда Милева” –гр. Долни Дъбник
към 31.12.2017г. на основание чл. 291 от ЗПУО

За 2017г. бюджетът по уточнен план е в размер на 415 825лв., разпределен по
параграфи както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параграф 01-00 - Заплати и възнаграждения на персонала - 272 000лв.
Параграф 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала – 14 500лв.
Параграф 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 62 500лв.
Параграф 10-00 - Текуща издръжка – 63 167лв.
Параграф 19-00 – Данъци и такси – 2 300лв.
Параграф 40-00 – Стипендии за ученици – 1358лв.

Бюджетът е направен по стандартите на база 53 ученика. При разпределянето му по
параграфи са взети с приоритет разходите за заплати и осигуровки на служителите.
С корекция на първостепенен разпоредител МОН бюджетът е завишен със 17 196лв. с
повишаване разходните стандарти за издръжка. Средствата са използвани за повишаване
заплатите на педагогическия персонал, съгласно КТД. Получени са целеви средства за
транспортните разходи на педагогическия състав, средства по НП „Без свободен час“ и НП
„Оптимизация на училищната мрежа“ модул обезщетения.
Поради финансови затруднения с вътрешна заповед на директора са прехвърлени
средства в размер на 14 600лв. от параграф издръжка за покриване на декемврийските
заплати на персонала.
Разходите към 31.12.2017г.са в размер на 457 311лв. с натрупване от началото на
годината и са обобщени по параграфи както следва:
1. Разходи за възнаграждения – 298 958лв.
2. Други възнаграждения на персонала – 12986лв., включващи 7 343лв. за СБКО,
1 774лв. - болнични от работодател, 3 869лв. обезщетения по КТ.
3. Разходи за осигурителни вноски на персонала – 67 501лв. по видове както следва:
- Разходи за ДОО – 35 005лв.
- Разходи за УПФ – 10 008лв.
- Разходи за здравно осигуряване – 15 249лв.
- Разходи за ДЗПО – 7 239лв.
4. Разходи за текуща издръжка -74 525лв., от които:
- хранителни продукти – 15 343лв.
- медикаменти – 295лв.
- учебни материали – 473лв.
- материали – 5 638лв.
- вода, електроенергия и газ отопление – 30 616лв.

- външни услуги – 16 979лв.
- командировки – 1 371лв.
- застраховки – 1 483лв.
- текущ ремонт – 2 327лв.
5.Разходи за стипендии – 880лв.
6.Разходи за данъци и такси – 2 461лв.
Бюджетът е разходван само за най-неотложни разходи, заплати и осигуровки. Към
31.12.2017г. няма неразплатени задължения към доставчици и контрагенти по договори,
освен регулярните консумативи за ел.енергия, вода и газ за м. декември, които са платими
през м. януари 2018г. Няма просрочени задължения.
Настоящата информация е достъпна за разглеждане от всички членове на колектива и е
качена в интернет страницата на центъра.
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