
от Трето ОУ "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев

ИНФОРМАЦИЯ
"

5410%>

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

| Към 30.06.2018 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:
Преходен остатък
средства по формула
Резерв
Първоначалноутвърден бюджет :

Допълнително финансиранечрез ПРБК:

-средства за учебници и учебни помагала
средства за целодневнаорганизация
-средстваза изпълнение на НП"Системаза
националностандартизирановъншно оценяване"

-ср. от НП"На училище без отсъствие "Без свободен час "

редства по ПМС 129/2000г."Спортза всички"
-средства за осигуряванена дейности по НП „С грижа за
всеки ученик"

средства 38. ДОПЪЛНИТВЪЗНЗГр. за ПОСТИ гнати резултати
- средства за ремонтни дейности .на мат.база В училището
-средства за НП „ИКТ в училище"
ср-ва съгласно стандартите за септември-декември 2017 г.
НП " Оптим. на уч. мрежа" Оптим.вътр.структ.на училищата
НП " Осигуряванена съвременнаобразователна среда "

Ресурсно подпомагане
дофинансиране
собствени приходи
Дофинансиранепо " Стъпките на Ботев "

Застраховка
Други неданъчни приходи / отпадъци и тьж.документация/
Транфери спрени средства родители
ПроектТвоят час - Фаза 1

По проект " Националнамрежа на децата "

0/0 на планиранитеИ получени бюджетни средства :
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Трето ОУ "Братя Миладинови" - гр. Гоце делчев
отчет към 30.06.2018 г.

Показатели 55 План Отчет 54-10%

2018 г. към
2018 г.

1 2 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 558566 267953 47.97%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 01-01 545716 267953 49.10%

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите 01-03
- ДМС и др.възнаграждения 01-09 12850 0-00%

Други възнагражд.и плащания за персонала 02-00 16070 15796 98-29%

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01
- за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 1 150 78 6.78%
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с 02-05 12420 12336 99.32%
характер на възнаграждение
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 02-08 0 464 0.00%
- други плащания и възнаграждения 02-09 2500 2918 116.72%
Задължителниосигурителнивноски от работодатели 05-00 130379 61743 47.36%
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 63847 31700 49.65%
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 05-52 24043 9630 40.05%
- здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 26836 13 563 50.54%
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 05-80 15653 6850 43.76%
ИЗДРЪЖКА 10-00 116177 87042 74.92%
- храна 10-11 39000 27469 70.43%
- медикаменти 10-12
- постелен инвентар и облекло 10-13 3200 0 0.00%
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 10-14 0 3599 0.00%
- материали 10-15 12990 3564 27.44%
- вода, горива и енергия 10-16 23350 39103 167.46%
- разходи за външни услуги 10-20 20087 1 1234 55.93%
- текущ ремонт 10-30 2100 1090 51 .90%

- командировки в страната 10-51 2350 983 7.48%
- краткосрочни командировки в чужбина 10-52
- разходи за застраховки 10-62 700 0 0.00%
- такса ангажимент по заеми 10-63
- други финасови услуги 10-69
- др. разходи за СБКО /без тези по 502-05/ 10-91 12400
- глоби, неустойки, наказлихви и съдебни обезщетения 10-92
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи 10-98
- платениданъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 19-01 2634 %

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00
Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 3960 0

Придобиване на нематериалнидълготрайни активи 53-00
" ПроектТвоят час - Фаза 1 " 22207 23247 104.68%

ОБЩО 847359 458415 54-10%

Забележка: 85.31.00 лв . от " Проект Твоят час - Фаза !,

Счетоводител:

Директор: Подписите

2.Към 30.06.2018г.училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.
"

/Мирос.1аваКрушовска/

Мариана Халачева/ не се четат
СЪГЛЗСНО

ЗЗЛД


