О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2019г. е в общ размер 1 045 428 лв.,
от които: държавна дейност - 783 239 лв.
местна дейност - 262 189 лв.
Към 31.12.2019г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 989 862 лв.
както следва: държавна дейност - 736 873 лв.
местна дейност
- 252 989 лв.
приходи доп.дейност - 3120 лв
II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 31.12.2019г. – държ.д-ст е 739 951 лв. или 94.40 % 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– 522 194 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 7960 лв.
3.За материали – 6828 лв.
4.За горива,ел.енергия,вода – 6877 лв
5.За външни услуги – 7960 лв
6.За текущ ремонт – 3098 лв
7.За командировки в страната – 582 лв
8.За придобиване на компютри – 6976 лв
9.За учебни помагала – 3970 лв
10.За закупуване на бойлери – 4320 лв
Отчетът към 31.12.2019г. – местна д-ст е 256 109 лв. или 97.60 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата – 157 628 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и материали
за поддръжка на базата - 14 947 лв.
3.За вода и ел.енергия – 23 489 лв.
4.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
парното, технически преглед на котела – 17 503 лв.
5.За постелен инвентар и работно облекло – 5 406 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 31.12.2019г. – 996 060 лв. или 95.20 % изпълнение спрямо плана.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 31.12.2019г. – 46 367 лв.,
от които: преходен остатък - целеви средства 46 367 лв.
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