ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” КЪМ 30.09.2017 Г.
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на
училището на общо събрание съобразно чл.10, ал. 1 от ЗУДБ, ПМС № 374 от
22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 и писмо № 910757/18.04.2011 на
Гл.секретар на МОН, за осигуряване на публичност и
прозрачност при разходване на бюджетните средства, ви давам следната
информация:
Първоночалният бюджет на СУ„Димчо Дебелянов” е в размер на
829731,00 лв.,който е формиран на база 413 ученика и 52.5 бр. персонал и е
утвърден от ПРБК по формула и включва:
- Средства по ЕРС
665343 лв.
- Средства за МТБ
10325 лв.
- Ученици на ресурсно подпомагане
3586 лв.
- Ученици на самост. форма на обучение
1492 лв.
- Средства за целодневна организ. 1-4 клас
126440 лв.
- Средства за закуски І-ІV клас
12384 лв.
- Стипендии
7656 лв.
- Преходен остатък
7996 лв.
Всичко: 835 222лв.
С формулата утвърдена от първостепенния разпоредител- Община Белене,
бюджетът на училището е намален с 5491 лв. и съответно е увеличен бюджета на
ОУ „Васил Левски”
До 30.09.2017 г. са постъпили средства за учебници в размер на 50% от
общата стойност на договорите с издателствата- 5313 лв , средства за покриване на
пътните разходи на учителите в размер на 699 лв., по НП Оптимизиране на
вътрешната структура-10 938 лв., мярка Без свободен час в училище- 973 лв. и по
НП Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по
природни науки- 1320 лв
От бюджетните средства е предоставен заем по проект Твоят час–2303 лв.
Бюджета за деветмесечието е изпълнен на 98,49 %.
Отчет по параграфи:
§ 0100 Заплати – икономия

6986 лв.

§ 0200 Др.плащанияс хар. на възнагражд.- преразход

2443 лв.

§ 0500 Осигуровки- икономия

1552 лв.

§ 1000 Издръжка- икономия
в т. ч.
§1011 Храна- икономия
§ 1014 Учебни разходи- преразход

3355 лв.
2811 лв.
487 лв.

.
§ 1015 Материали-икономия

2778 лв.

§ 1016 Ел.енергия,вода,горива – икономия

1791 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги-преразход

2169лв.

§ 1030 Текущ ремонт- преразход

1294 лв.

§ 1051 Командировки-преразход

75 лв.

§ 4000 Стипендии-икономия

Изготвил:
Диана Генова – гл.счетоводител

122 лв.

