О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15 ”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017г.
I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2017г. е в общ размер
825036 лева, от които:
- държавна дейност - 620 676 лева
- местна дейност
- 204 360 лева
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 - 15 689 лв.
- за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 440лв
- за финансово осигуряване на дейности по НП „ Развитие на системата
на предучилищно образование“ - 2016 лв.
- за разходване на компонента „Резерв“ – 4685 лв.
- за диференцирано заплащане на директора – 1120лв.
Към 31.12.2017г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии 766261 лева както следва:
- държавна дейност - 561 901 лв.
- местна дейност
- 204 360 лв.
Имаме и собствени приходи в размер на 7023лв.:
- получена сума от допълнителни дейности – 2900лв.
- получена сума от вторични суровини – 4123лв.
Така годишният бюджет общо държавна и местна дейност за 2017г. вече
е в размер на 825 036 лв.

II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 31.12.2017г. – държ.д-ст е 561 901лв. или 90.50%
изпълнение спрямо плана
Тази сума е изразходена по следния начин:
1.За заплати, осигуровки, обезщетения на персонала, диференцирано
заплащане на педагогическия персонал, За ДТВ: 24 май, 15 септември,
Коледа и ДМС - 514 675 лв.
2.За обезщетения при пенсиониране и временна нетрудоспособност –
10616 лв.
3.За закуски на децата от ПГ – 8 159 лв.
4.За спортни пособия по ПМС 129 - 249лв.
5.За учебни помагала за ПГ - 5 и 6 годишни – 2852 лв.
6.За други материали: ЗУД, канцеларски материали, почистващи
препарати и дезинфектанти, тонери, телевизори, материали за поддръжка
на базата – 11 119 лв.
7.За вода, ел.енергия и гориво – 6503лв.
8.За
външни
услуги:
такса
квалификационни
курсове,
телекомуникационни, интернет, абонамент и поддръжка на парното,
поддръжка ПИС и СОТ, технически преглед на котела, подновяване на
ел.подпис, измерване факторите на работната среда, трудова медицина,
лабораторни изследвания, абонамент списание - 6638 лв.
Отчетът към 31.12.2017г. – местна д-ст е 197 337лв. или 100%
изпълнение спрямо плана
1. За храна на децата – 156 484лв.
2. За работно облекло на помощен персонал – 4320лв.
3. За дезинфектанти, почистващи материали, препарати за съдомиялни,
материали за ремонт на сграда ясла, канцеларски материали - 15 681 лв.
4. За вода, ел.енергия и дизелово гориво – 14 221лв.
5. За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, профилактика на
пожарогасители, абонаменти,счетоводно обслужване и поддръжка на
парното – 11 789 лв.
6. За такса битови отпадъци – 1045лв.
7. За командировки – 399лв.
8. За застраховка сграда – 421лв.
Общо отчет към 31.12.2017г. – 766 261 лв. или 92.80% изпълнение.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 31.12.2017г. – 58 775 лв.,
от които: държавна д-ст - 58 775 лв.
местна д-ст
0лв.

Изготвил отчета:
Гл.счетоводител
Л.Тончолакова

