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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА УТВЪРДЕНИЯ ГОДИШЕН ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ДГ № 22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО ЗА ОТЧЕТНАТА 2016 ГОДИНА

На основание чл.50 от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2016г., ПМС
№ 380/29.12.2015г., за изпълнение на държавния бюджет на Р.България, чл.289ал.1 т.2
във връзка с чл.259 ал.1 от Закона на предучилищно и училищно образование в сила от
01,08.2016г., ПМС №801/2015г. за изменение на Решение на МС №859/2015г за
приемане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през
2016г., Заповед №265/26.02.2016г на Кмета на община Хасково за утвърдени формули
за разпределение на средствата по второстепенни разпоредители с бюджет по дейности
във функция „Образование“ и Решение № 61 / 01.02.2016г.на Об.С Хасково,писмо
изх.№04-19-15/21,07,2016г.,писмо изх.№04-19-15/12,08,2016г.и писмо изх.№67-003/29.08.201 бг.писмо №67-00-4/30.11.2016г,писмо 04-12-13/14.12.2016г,писмо№04-1213/14.12.2016г за ДГ № 22 „Звънче“ Хасково е утвърден общ бюджет 818 089 лева.
През 2016 г. са извършени следните разходи:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 311
§§0101 Разходи за заплати и възнаграждения
§§ 02 05 СБКМ, безплатна храна, представително облекло
§§ 02 08 Възнаграж тения - обезщетения
§§ 02 09 Болнични за работодател
§§ 05 51 Социални осигуровки
§§ 05 52 Учителски професионален фонд
§§ 05 60 Здравни осигуровки

ПЛАН
365075
26150
16500
2000
41920
9070
18685

ОТЧЕТ
353162
22061
10223
1413
39729
9067
18285

§§ 05 80 Допълнително задължително осигуряване
§§ 10 11 Храна - закуски ПГ
§§ 10-13 Постелен инвентар
§§ 10 14 Учебни помагала
§§ 10 15 Материали
§§ 10 16 Ел.енергия вода, горива
§§ 10 20 Външни услуги
§§ 10 30 Текущ ремонт
§§ 10-51 командировки
§§ 52 03 Машини и съоръжения
§§ 52 05 Стопански инвентар
ОБЩО:

8750
14479
3000
3850
14555
19550
7900
14300
800
6000
0

8429
13291
3000
3370
13772
18219
7261
14264
740
5097
0

572584

541383

Изпълнението на план - отчет е 94,55 %.
Извършените разходи по §§ 01, 02 и 05 са предимно за работни заплати и осигуровки на
персонала и изплатено представително облекло на педагогическия персонал, социални
разходи, а също така и изплатено ДТВ през м.май и септември и декември 2016г .През
месец септември по §§ 02-08 е изплатено обезщетение за пенсия и не използван отпуск
в размер на 9252,00 Разхода по §§ 10 11 е изплатени закуски ПГ за месеците - ноември
и декември 2015г., и закуски до м. ноември 2016г. §§ 10-13 е закупено спално бельо за
сграда Дружба и Буря. Разхода за материали §§ 10-15 е за материали за ремонт по
стопански начин и дезинфектанти и хигиенно миещи препарати в Детска кухня ,
подменени са и гардеробчета в две групи на сграда Дружба §§ 10 16 - ел.енергия, и
гориво. Разхода по §§ 10 20 е за обслужване на пожарогасителите и ремонт на
съдомиална машина в сграда Дружба, извършено изнесено обучение на педагогически
персонал за учебната 2016 година. §§ 10-30 текущ ремонт е за ремонт на парна
инсталация в сграда Буря и частично плащане от ремонт на покрив в сграда
Дружба.Разхода по §§ 10-51 е изплатени командировъчни разходи педагогически
персонал във връзка с обучението.Разхода по § 52-03 е за изработка на мълниезащита
на сграда Дружба и подмяна на 1бр.климатик в сграда Дружба и 1бр.климатик в Буря
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311 и 431

ПЛАН

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

180982
6150
12387
18762
5757
19425
68
929
1045

180982
6150
12387
18762
5757
19425
68
929
1045

245505

245505

10 11 Храна
10 13 Постелен инвентар и облекло
10 15 Материали
10 16 Ел.енергия, вода, гориво
10 20 Външни услуги
10 30 Текущ ремонт
10 51 Командировки в страната
10 62 Застраховки
19 81 Такса смет
ОБЩО:

Изпълнението на план - отчет в Местна дейност за 2016г е 100,00%

ОТЧЕТ

Извършените разходи са за разплащане на храна за м. ноември и декември 2015г и
храната за текущата 2016г.0т месец юни по решение на общински съвет във връзка със
новата структура на Община Хасково храната за млечна кухня се заплаща от детското
заведение като за целта е завишен бюджета на заведението, изплащане на работно
облекло на непедагогически персонал, ел.енергия, вода и гориво и абонаментни
поддръжка на парна инсталация и асансьор, обработка на заплати, абонамент ПИС и
СОТ, застраховка на сгради и изплатена такса смет за 2016 г. Извърши се частичен
ремонт на покрива в сграда Дружба, разхода е отразен по §§10-30.
Към 31.12.201 бг.има не разплатена храна за м.декември 13422,30лв., закуски ПГ
1011,60лв.,млечна кухня 1586,52лв., ел.енергия 890,69 лв. и пренос на ел.енергия в
размер на 455.05 .
Неразплатените суми се дължи на неполучени фактури от доставчиците към
30.12.2016г.
Преходнкя остатък по сметката е Държавна Дейност - 31 201,06 лева
С настоящия отчет се свежда до знанието на колектива за разполагаемите
средства и извършените разходи през отчетната 2016 година.

Изготвил
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