О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 19 ”ЩУРЧЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017г.

I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 19 “ Щурче ” гр.Хасково за 2017г. е в общ размер
563 304 лв., от които: държавна дейност - 457 408 лв.
местна дейност
- 105 896 лв.
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 - 12 745 лв.
- за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 346лв
- за изплащане на обезщетения – 6235 лв
- за финансово осигуряване на дейности по НП „ Развитие на системата
на предучилищно образование“ - 14 871 лв.
- за разходване на компонента „Резерв“ – 3622 лв.
- за диференцирано заплащане на директора – 1056лв.
- допълнителна сума в местна дейност – 4000 лв
Към 31.12.2017г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии 525 705 лева както следва:
- държавна дейност - 423 331 лв.
- местна дейност
- 102 374 лв.
Имаме и собствени приходи в размер на 3522лв.:
- получена сума от допълнителни дейности – 760лв.
- получена сума от вторични суровини – 2762лв.
Така годишният бюджет общо държавна и местна дейност за 2017г. вече
е в размер на 563 304 лв.

II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 31.12.2017г. – държ.д-ст е 423 331 лв. или 92.5 %
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–
394 173 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 6222 лв.
3.За материали и учебни помагала– 5 857 лв.
4.За горива –
8 788 лв
5.За външни услуги, такса, обучение – 7 863 лв.
Отчетът към 31.12.2017г. – местна д-ст е 105 896лв. или 100.0 %
изпълнение спрямо плана
1.За храна на децата – 72 382 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и
материали за поддръжка на базата – 3225 лв.
3.За вода и ел.енергия – 13 235 лв.
4.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и
поддръжка на парното, технически преглед на котела – 15 351 лв.
5.За командировки
- 156 лв
6. За общински данъци
- 1 045 лв
7. За застраховки
- 502 лв
Общо отчет към 31.12.2017г. – 529 227 лв. или 93.9 % изпълнение.
III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 31.12.2017г. – 34 077 лв.,
от които: държавна д-ст - 34 077 лв.
местна д-ст
0 лв.
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