О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 19”ЩУРЧЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018г.

I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 19 “Щурче” гр.Хасково за 2018г. е в общ размер 616 868 лв., от
които: държавна дейност - 503 834 лв.
местна дейност - 113 034лв.
Към 31.12.2018г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 573 765лв.
както следва: държавна дейност - 461 740лв.
местна дейност
- 112 025 лв.
Имаме и собствени приходи в размер на 900лв.:
- получена сума от дарения – 600лв.
- получена сума от вторични суровини – 300лв.
Така годишният бюджет общо държавна и местна дейност за 2018г. вече е в
размер на 617 768 лв.

II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 31.12.2018г. – държ.д-ст е 462 640 лв. или 91.60 % 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– 431 663 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 7141 лв.
3.За учебни помагала - 3671
4.За материали – 4012 лв.
5.За горива – 4386 лв
6.За външни услуги – 8398 лв
7.За командировки в страната -169
8.За облекло - 3200 лв
Отчетът към 31.12.2018г. – местна д-ст е 112 390 лв. или 99.4 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата – 85 472 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и материали
за поддръжка на базата – 6639 лв.
3.За вода и ел.енергия – 9290 лв.
4.За външни услуги:охрана СОТ и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
софтуерни програми, технически преглед на котела,изготвяне на заплати,счетоводни
услуги,интернет услуги ,услуги пране и др.– 9318 лв.

5.За командировки в страната – 124 лв
6. За застраховки - 502 лв
7. За такса смет – 1045 лв
Общо отчет към 31.12.2018г. – 575 030 лв. или 93.0 % изпълнение.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 31.12.2018г. – 42 459лв.,
от които: държавна д-ст - 42 094 лв.
местна д-ст 365 лв.
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