О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019г.
I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2019г. е в общ размер 1 033 831 лв.,
от които: държавна дейност - 770 183 лв.
местна дейност - 263 648лв.
Към 30.09.2019г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 790 656лв.
както следва: държавна дейност - 596 652лв.
местна дейност
- 194 004 лв.
приходи доп.дейност - 2 035 лв
II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 30.09.2019г. – държ.д-ст е 499 819 лв. или 64.8 % изпълнение
спрямо плана
Тази сума е изразходена по следния начин:
1. За заплати, осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на
персонала и представително облекло на педагогически персонал– 456 572 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 5851 лв.
3.За материали – 4638 лв.
4.За горива,ел.енергия,вода – 8205 лв
5.За външни услуги – 5757 лв
6.За текущ ремонт – 3098 лв
7.За командировки в страната – 432 лв
8.За придобиване на компютри – 6976 лв
9.За учебни помагала – 3970 лв
10.За закупуване на бойлери – 4320 лв
Отчетът към 30.09.2019г. – местна д-ст е 192 723 лв. или 73.0 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата – 128 178 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и материали
за поддръжка на базата - 9 982 лв.
3.За вода и ел.енергия – 15 961 лв.
4.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
парното, технически преглед на котела – 11 322 лв.
5.За постелен инвентар и работно облекло – 5 473 лв
6.За придобиване на транспортьори – 12 528 лв
7. Платена такса битови отпадъци - 1045 лв
8.За закупуване на програмен продукт – 672 лв
Общо отчет към 30.09.2019г. – 692 542 лв. или 66.9 % изпълнение.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 30.09.2019г. – 103 227лв.,
от които: държавна д-ст - 99 911 лв.
местна д-ст - 3 316 лв.
Изготвил отчета:
Гл.счетоводител
Л.Тончолакова

