ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – БЛАГОЕВГРАД

Протокол от заседание на общото събрание,
проведено на 01.07.2020 год.
Днес, 01.07.2020 г. от 17.00 ч. се проведе онлайн общо събрание на
персонала на Девето ОУ”Пейо Яворов”- Благоевград.
Присъстваха 21 души . Събранието се проведе в присъствието на
представители на Обществения съвет в училището.
Заседанието бе открито от г-жа Василка Величкова, директор на
училището и протече при следния дневен ред:
1.Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.- 30.06.2020 год.
Докладва Богдана Костадинова – заместник - директор в Девето ОУ.
I.

По основната точка от дневния ред за отчитане на бюджета
за първо шестмесечие на 2020 год. - за получените
трансфери и изразходваните средства по делегирания бюджет
на училището - думата взе г-жа Костадинова.

Субсидията получена от Община Благоевград по §61-09 е в размер на
304 756.00 лв., от които 29 559 лв. са преходен остатък от 2019 год. и
275197,00лв. са субсидии за държавни дейности през финансовата 2020 год.
за изпълнение на делегирани от държавата дейности.
Към 30.06.2020 г. Община Благоевград не е изплатила пълната
субсидия за месеците януари и февруари 2020 г., която сума е в размер на
35 360.00 лв., разпределени както следва: за м.01.2020 г. – 17680 лв. и за
м.02.2020 г. – 17680 лв. Това е и причината да не се изплати ДТВ за 24
май. Ръководството на училището е предприело мерки за получаване на
неизплатените суми.
Данни за Дейност 322: „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”.
Разходите направени за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. по дейност
322- „Неспециализирани училища” са както следва:
Разходите за изплатените трудови възнаграждения по §01-01 са в
размер на 166 569 лв.
Другите възнаграждения и плащания за персонала са в размер на 6
442лв., които са отнесени по параграфи както следва :
по §02-02 -2404,00 лв. за изплатени суми на персонал по
извънтрудови правоотношения
по §02-05- 3204 лв. за изплатено представително облекло и
средства за СБКО;
по §02-09 - други плащания и възнаграждения в размер на
834,00лв. вкл. за болнични изплатени от работодателя.
Изплатените средства за осигурителни вноски от работодателя са общо
33513,00лв,разпределени както следва :

-§05-51 –вноски от работодателя за ДОО
-§05-52 –вноски от работодателя за УПФ
-§05-60 –Здравно-осигурителни вноски
-§05-80 – вноски за ДЗПО

17663,00 лв.
5414,00лв.
7336,00 лв.
3100,00 лв.

Разходите за издръжка за държавни дейности е в размер на
20347 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Разход за изхранване на учениците от I - IV клас -751,00 лв.- §10-11.
Разходи за учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките по §10-14 – 48,00лв.
Разход за материали 2248.00 лв. по §10-15,
Разход за вода, горива и енергия 12425,00 лв. по §10-16.
Разходи за външни услуги – 4635,00лв. по §10-20
§10-51 - Разходи за командировки в страната – 240,00лв.
§19-81- Платени общински данъци и такси – 4900 лв.
§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения –
1106 лв.
От средствата получени за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 год. са
изразходвани 232552 лв.
Данни за Дейност 338 : „Ресурсно подпомагане”.
По тази дейност се отчитат разходите за трудовите възнаграждения,
осигуровките от работодателя, ДТВ , обезщетения за временна
нетрудоспособност и материали,необходими за ресурсните учители и
помощник учителя в училището, както и средствата за работа с деца със
специални образователни потребности.
Направените разходи за периода 01.01.2020 год. - 30.06.2020 год. са
33611,00лв. и са отразени по параграфи, както следва :
по §01-01за възнаграждения за персонал нает по трудови
правоотношения - 26315,00 лв.
§02-00 – други възнаграждения и плащания за персонала –
1172,00лв.
В това число:
§02-05 средства за СБКО -518,00лв.
по §02-09 - други плащания и възнаграждения в размер на
654,00лв. вкл. за болнични изплатени от работодателя.
Изплатените средства за осигурителни вноски от работодателя са
общо5282 лв., разпределени както следва :
- §05-51 –вноски от работодателя за ДОО
2747 лв.;
- §05-52 –вноски от работодателя за УПФ
612 лв.;
- §05-60 –Здравно-осигурителни вноски
1168 лв.;
- §05-80 – Допълнително задължително осигуряване от
работодателя
755 лв.
Продължава изпълнението на проект „Еразъм+“ 2018-1-BG01KA229-048025“.
Преходният остатък от 2019 год. е в размер на 19208,00лв

През отчетния период 01.01.2020 – 30.06.2020 г. са извършени разходи,
както следва :
§10-52 – краткосрочни командировки в чужбина

9487,00лв.

Продължава изпълнението на проект „Еразъм+“ 2019-1-BG01KA101-061922“. Преходният остатък от 2019 год. е в размер на 5352,00лв.
През отчетния период 01.01.2020 – 30.06.2020 г. не са извършени
разходи.
Продължава изпълнението на проект – BG05M2OP001-0001
„Подкрепа за успех“. Преходният остатък от 2019 год. е в размер на
13427,00 лв.
През отчетния период 01.01.2020 – 30.06.2020 г. е получен трансфер
по проекта в размер на 19177,00 лв. и са извършени разходи, както следва :
§01-01 за персонала по трудови правоотношения – 7489 лв.;
§02-00 – други възнаграждения и плащания за персонала – 710лв.
В това число:
§02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 640 лв.
по §02-09 - други плащания и възнаграждения в размер на 70 лв.
вкл. за болнични изплатени от работодателя.
Изплатените средства за осигурителни вноски от работодателя са
общо 1733 лв. , разпределени както следва :
-§05-51 –вноски от работодателя за ДОО
963 лв.
-§05-52 –вноски от работодателя за УПФ
185 лв.
-§05-60 –Здравно-осигурителни вноски
418 лв.
-§05-80 – Допълнително задължително пенсионно осигуряване от
работодателя
167 лв.
След представянето на информацията по изпълнението на бюджета за
периода 01.01.2020– 30.06.2020 год. имаше дискусии за изясняване на
някои от разходите.
Отчета се одобри и прие единодушно.
Заседанието бе закрито в 17.30 ч.
Протоколчик :
/Весела Давидкова/
Председател на Обществения съвет:
/Диана Галинова /
Директор :
/Василка Величкова/

Членове на общото събрание запознати с протокола:
1. Василка Величкова 2. Александър Янков 3. Ангелина Плоскова 4. Веселка Стойчева 5. Весела Давидкова –
6. Елена Донева –
7. Гергана Спирова 8. Екатерина Петрова 9. Любима Константинова10. Яна Бойкова 11.Илко Василев 12. Мая Иванова –
13. Юлия Даракчиева –
14. Калоян Николов –
15. Олга Стоилкова –
16. Анелия Живкова17. Хриса Ковачева –
18. Венци Чапкънов
19. Богдана Костадинова 20. Георги Филиповски –
21.Златка Манова 22. Силвана Баева –
23.Татяна Илиева 24.Председател на Обществения съвет -

