
ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета на 122 ОУ

към 30.06.2018 г.

Утвърденият  бюджет на  122 ОУ към 30.06.2018 г.  е 1 103 107 лв.  Получената субсидия за

държавната  дейност  /приходен  §6109/  е  в  размер  на  610  511  лв.,  или  изпълнението  на

приходната  част  на  бюджета  е  55% от  плана.  Получени  са  средства  от  застрахователната

компания в размер на 119 лв. Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 1 701

лв. Платеният корпоративен данък за 2017 година по §3702 е в размер на 12 лв. За разплащане

на разходи по проект Твоят час заемообразно са усвоени 3 964 лв от бюджета на училището.

Салдото по банковата сметка на училището към 30.06.2018 година е в размер на 140 097 лв.

Разходите в размер на 468 258 лв. са както следва:

- 332 488 лв. – разходи за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0101, §0209 и

§0500/,  в  т.ч.  по  дейност  318  /подготвителни  групи/  -  9  740  лв.,  по  дейност  322

/общообразователни училища/ - 309 349 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ -

13 399 лв.

- 817  лв.  -  изплатени   обещетения  на  персонала  /§0208/  по  дейност  322

/общообразователни училища/;

- 20 924 лв. – изплатени средства за СБКО на персонала и представително облекло на

педагогическия персонал /§0205/ по дейност 322 /общообразователни училища/;

- 14  311  лв.  –  разходи  за  безплатни  закуски  по  ПМС  308  /§1011/  по  дейност  322

/общообразователни училища/ – 13 519 лв. и по дейност 318 /подготвителни групи/ –

792 лв.;

- 868  лв.  –  разходи  за  работно  облекло  /§1013/  по  дейност  322  /общообразователни

училища/;

- 428 лв. – разходи за училищна документация и учебни материали /§1014/ по дейност

322 /общообразователни училища/ – 378 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ –

50 лв.;

- 3 483 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322

/общообразователни училища/ - 1 036 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ –

2 447 лв.;

- 802  лв.  –  разходи  за  ел.енергия,  вода  и  парно  /§1016/  по  дейност  322

/общообразователни училища/;

- 33 053 лв. – разходи за външни услуги - охрана, телефон, интернет,  квалификация и

др. /§1020/ по дейност 322 /общообразователни училища/;



- 59  214 лв.  –  разходи за  текущ ремонт  /§1030/  по  дейност  322 /общообразователни

училища/;

- 1 870 лв. – разходи за придобиване на дълготрайни материални активи /§5201 и §5205/

по дейност 322 /общообразователни училища/ – 1 170 лв и по дейност 338 /ресурсно

подпомагане/ – 700 лв.

По проект „Твоят час” са изразходвани средства в размер на 9 115 лв., както следва:

- 5 209 лв. – за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател;

- 3 317 лв. – за материали по проекта;

- 589 лв. – за предоставени външни услуги.

Полученият  трансфер от  МОН е в  размер на  2 227 лв.,  а  2  924 лв.  са възстановени  като

преходен остатък за 2018 г. по проекта. 

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 7 553 лв., както следва:

- 1 301 лв. – за предоставени външни услуги;

- 67 лв. – за материали;

- 6 170 лв. – за командировки в чужбина;

- 15 лв. – за застраховки.

Към 30.06.2018 година салдото на валутната сметка е 1 527 лв.

                                                                              ДИРЕКТОР:

                                                                                                      /Ст. Костова/


