О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020г.
I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2020г. е в общ размер 1 133 516 лв.,
от които: държавна дейност - 854 700 лв.
местна дейност - 278 816лв.
Към 30.09.2020г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 786 557лв.
както следва: държавна дейност - 657 938лв.
местна дейност
- 128 619лв.
доп.дейности
770лв
други неданъчни приходи – 452 лв
II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 30.09.2020г. – държ.д-ст е 489 771 лв. или 57.30 % 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– 462 155 лв.
2.За горива,ел.енергия,вода – 8934 лв.
3.За външни услуги – 4562 лв.
4.За командировки в страната – 794 лв.
5.За работно облекло – 1845 лв.
6.За учебни помагала – 3758 лв.
7.За материали
- 1792 лв.
8.За закуски подготвителни групи – 931 лв.
9.За текущ ремонт - 5000 лв.
Отчетът към 30.09.2020г. – местна д-ст е 126 286 лв. или 45.2 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата – 46 902 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и материали
за поддръжка на базата - 2 541 лв.
3.За вода и ел.енергия – 13 044 лв.
4.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
парното, технически преглед на котела – 9 351 лв.
5. За заплати, осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на
персонала зает в кухня и работно облекло на непедагогически персонал – 29 973 лв.
6.За ТБО – 875 лв.
7.За текущ ремонт – 15 000 лв.
8. За придобиване на стопански инвентар – 8 600 лв.
Общо отчет към 30.09.2020 г. – 616 057 лв. или 54.30 % изпълнение

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 30.09.2020г. – 176 299 лв.,
от които: държавна д-ст - 172 744 лв.
местна д-ст 3 555 лв.
Изготвил отчета:
Гл.счетоводител
Л. Тончолакова

