О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016г.
I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2016г. е в общ размер 687013лв., от
които: държавна дейност - 494373лв.
местна дейност - 192640лв.
Към момента с Писмо от Община Хасково, този бюджет е коригиран в посока
увеличение със следната допълнителна субсидия – държавна дейност :
- за промяна в натуралните показатели - 9256лв.
- за учебници и учебни помагала – 3720 лв
- за спортни материали – 430 лв
- за детска ясла и млечна кухня – 11 158 лв
Към 30.09.2016г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 554601лв.
както следва: държавна дейност - 391214лв.
местна дейност
- 163387лв.

II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 30.09.2016г. – държ.д-ст е 357960 лв. или 70,50 % изпълнение
спрямо плана
Тази сума е изразходена по следния начин:
1. За заплати, осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на
персонала, представително облекло на педагогически персонал и ДТВ за 24 май
и 15 септември – 344 174 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 7039 лв.
3.За консумативи по проект „Грижа“ – 143лв.
4.За материали: ЗУД, бензин за косачката – 18лв.
5.За външни услуги: такса обучение, профилактика на колектори - 2167лв.
6. За учебни помагала – 3720 лв
7. За ДМА преносим компютър- 699 лв
Отчетът към 30.09.2016г. – местна д-ст е 155698 лв. или 76.40 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата и млечна кухня – 130898лв.
2.За работно облекло на непедагогически персонал – 4590лв.
3.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали, тонери и
материали за поддръжка на базата - 4163лв.
4.За вода и ел.енергия – 10201лв.

5.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
парното, технически преглед на котела, подновяване на ел.подпис, ремонт на
ламинатор, отпушване на канализация – 4510лв.
6.За командировки – 269лв.
7.За такса битови отпадъци за 2016г и такси Булстат – 1067лв.
Общо отчет към 30.09.2016г. – 513658 лв. или 72.19% изпълнение.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 30.09.2016г. – 40943 лв.,
от които: държавна д-ст - 33254лв.
местна д-ст - 7689 лв.
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