СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ПЛОВДИВ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за извършените разходи и реализираните приходи
за трето тримесечие на 2019 година
1. Анализ на приходите
За периода от началото на 30.09.2019 година , са
реализирани собствени приходи от нощувки, наеми и
продажба на купони в размер на 99 162 лв. Внесен е ДДС
16 620 лева.
Сумата е преведена по сметка на НАП Пловдив.
2. Отчет на постъпилите дарения и извършените разходи
във връзка с честването на 70 годишния юбилей на СУ
„Васил Левски”
Постъпили дарения в парични средства са:
Държавно
предприятие
Български
спортен
тотализатор – 5 000 лева
- Иван Танчев Манавски и
Екатерина Чакова – 2000 лв.
- Мобилен оператор А1- парични дарения – 1 000 лв.
- „Експресбанк” АД – 500 лв.
- Фирма „Сибота” ЕООД – 500 лв.
- Любен Жилков – 1 000 лв.
- Ружка Генова – 1 000 лв.
Обща стойност на паричните дарения – 11 000 лева.
Извършени разходи
- Заплатен наем на зала – Панаирна палата № 7 – 1 170
лв.
- Професионално озвучаване и осветление - 3 300 лева

- Организация и провеждане на официален коктейл –
3 954 лева.
- Видеозаснемане на тържество и филм във връзка с 70
годишния юбилей – 800,00 лева.
- Направа на рекламни фланелки с лого на Спортно
училище и надпис – 742,00 лева.
- За други материали украса , балони , рекламни
банери, рекламни торбички и др., заплатени от
касата – 1 000 лв.
Обща стойност на изразходваните средства за организация и
провеждане на тържеството 10 957 лева.
Постъпили дарения в натура:
- Дарения от възпитателите на СУ „Васил Левски” –
500 лв., използвани за направа на химикали и
рекламни папки.
- Дарение от учителите по вид порт – 300 лева за
музикално оформление и участие на жива музика и
DJ.
- Дарение от Ани Кодинова – шампанско на стойност
200 лева.
- Дарение от Фирма „ Сигнал 2” ЕООД сладкарски
изделия на стойност 400 лева. Всички раздадени на
учениците.
- Дарение от г-н Петко Секулов – 6 броя торти на
стойност 600 лева
- Дарение от Метро Кеш анд Кери – хранителни
продукти за кетъринга на 09.10.2019 година
- Дарение от Колбаси „Орехите” – отново хранителни
продукти за кетъринг на 09.10.2019 г.
- Дарение от Винарна „Асеновград” – 50 л. вино
- Дарение вино „Кабиле” на стойност – 300 лева.
- Дарение от минерална вода Девин и минерална вода
Бачково
- Фирма „Сибота” ЕООД , която подготви всичко
необходимо за коктейла на 09.10.2019 година.

- Г-н Георги Янков и съпругата му Магдалена
Георгиева, които осигуриха награда велосипед за
спечелилия първо място във велосъстезанието.
Колелото е на стойност 450 лева.
- Дарени дръвчета, които се засадиха в двора на
училището .
3. Анализ на разходите по видове
- Основно перо по което се разходват средствата от
делегирания бюджет на училището са разходите за
заплати и социални осигуровки. Изразходваните
средства към 30.09.2019 г . за заплати и осигурителни
вноски са 1 153676 лева. Средната брутна работна
заплата за периода след увеличението от 01.01.2019 е
1 295 лева. Изплатени са обезщетения при
пенсиониране и прекратяване на договори на стойност
84 853 лева. Възстановени от тях са 51 658 лева. Общо
разходите за персонала за деветте месеца са 50 % от
утвърдения бюджет за цялата финансова година.
РАЗХОДИ за ИЗДРЪЖКА
- За месеците юли, август и септември, изразходваните
средства за издръжка са в размер на 173 781 лева. От
началото на година издръжката е на стойност 255319
лева. Най – голям дял в тази сума се падат на разходите
за външни услуги, където се отчита и предоставената
храна на учениците в стола към училището, а именно
129 512 лева.
Към днешна нямаме неразплатени и просрочени задължения
както към доставчици, така и към данъчните институции.
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