ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ”
Пазарджик 4400
тел. 44 45 90
ул.” Константин Величков” №18 БУЛСТАТ 000341717 E-mail: school@batakliev.org
СПРАВКА
за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ:

1308066 лв.

1. Собствени приходи:
0 лв.
2. Средства по формулата:
1225729 лв.
3. Преходни остатъци от 2020 г.: 25386 лв. – включени в Бюджет 2021 г. 16315 лв.
4. Други:
66022 лв.
За възстановяване разходите за транспорт на пътуващите педаг. специалисти
1131 лв.
По НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
25582 лв.
По НП „ОСОС“, Модул „Библиотеките като образователна среда“
5570 лв.
За учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас
31777 лв.
За подпомагане физическото възпитание и спорт, ДД „Спорт за всички“
2805 лв.
Намаляване средствата за 2021 г. за ДД „Занимания по интереси“
( - 843 лв.)

РАЗХОДИ Държавна дейност „Неспециализирани училища“
ПАРАГРАФ
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План към
30.09.2021 г.

Отчет към
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Заплати и възнаграждения на
персонала, нает по трудови
правоотношения
Други възнаграждения и
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Задължителни осигурителни
вноски от работодател
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Годишен
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План към
30.09.2021 г.

Отчет към
30.09.2021 г.
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РАЗХОДИ Държавна дейност „Спорт за всички“
ПАРАГРАФ

10-15

НАИМЕНОВАНИЕ

Материали

Общо годишен план: 1 725712 лв.
Общо постъпления към 30.09.2021 г.: 1308066 лв.
Общо разходи към 30.09.2021 г. : 1254223
Наличност в банковата сметка към 30.09.2021 г. – 53843 лв.
Преходен остатък от 2020 г. включен в бюджет 2021 г.– 25386 лв. в т. ч.:

Материали за осигуряване на мерки за превенция и ограничаване разпространението на
Covid – 19
10045 лв.
НП „Без свободен час, модул „Без свободен час в училище“„
772 лв.
НП „IT Бизнесът преподава“ 2019/2020 г.
760 лв.
НП „ОСОС“, Модул „Културните институции като образователна среда“ 2019/2020 г.
1250 лв.
НП „ОСОС“, Модул „Културните институции като образователна среда“ 2020/2021 г. 2500 лв.
НП „ОСОС“, Модул „ Площадки за обучение по БДП“
400 лв.
НП „Ученически олимпиади и състезания“
70 лв.
Пътни на пътуващи учители
471 лв.
Субсидия ДД – Бюджет 2020 г.
47 лв.
Разпределен резерв от първостепенния разпоредител с бюджетни средства
2523 лв.
Не получена субсидия ДД към 31.12.2020 г.
6548 лв.

Промени по бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021г.:
I.

Промени по решение на ПРБК:
1. С писмо № 30-00-287 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 688 от 44.03.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик се
увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 1131 лева.
Средствата се предоставят за възстановяване на разходите за транспорт от
местоживеене до месторабота и обратно на педагогическите специалисти.
2. С писмо № 30-00-670 от 27.07.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 1155 от 02.08.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик
се увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 994 лева.
Средствата се предоставят за финансово осигуряване на дейностите по НП
„ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
3. Със Заповед № 1520 от 02.08.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед №
1156/04.08.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик се
намалява размера на бюджета на училището за 2021 г. с 843 лева. За Държавна дейност
„Занимания по интереси“.
4. С писмо № 30-00-697 от 06.08.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 1157 от 09.08.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик
се увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 2805 лева.
Средствата се предоставят за подпомагане на физическото възпитание и спорт и
спортно-техническа дейност за делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“.
5. С писмо № 32-00-635 от 09.08.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 1166 от 23.08.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик
се увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 31777 лева.
Средствата се предоставят за закупуване на учебници и учебни помагала за учениците от
I до VII клас в и на децата от подготвителните групи в общинските детски градини и
училища.
6. С писмо № 30-00-766 от 30.08.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 1193 от 01.09.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик
се увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 24588 лева.
Средствата се предоставят за финансово осигуряване на дейностите по НП

„ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
7. С писмо № 30-00-767 от 30.08.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик и заповед
№ 1194 от 02.09.2021 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик
се увеличава бюджета на училището за 2021 г. с 5570 лева.
Средствата се предоставят за финансово осигуряване на дейностите по НП
„ ОСОС“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.

II.

Вътрешно – компенсирани промени :
1. Със Заповед № 698/29.03.2021 г. на директора на училището са извършени следните
компенсирани промени по плана на бюджета на училището за 2021 г.:
Намалява се § 10-15 Материали с 1000 лв.
Увеличава се § 10-13 Работно облекло и постелен инвентар и с 200 лв.
Увеличава се § 10-16 Вода, горива, ел. енергия с 800 лв.
2. Със Заповед № 64/ 28.09.2021 г. на директора на училището е извършена компенсирана
промяна по плана на бюджета на училището за 2021 г.:
Намалява се § 10-20 Външни услуги с 3700 лв.
Увеличава се § 10-30 Текущ ремонт с 3700 лв.

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения: няма

Гл. счетоводител:
Мария Арнаудова

Директор:
Даниела Кемчева

