Обединено детско заведение № 22
„ Звънче „ гр.Хас^рво
-

Е36300 гр.Хасково,
Ул. "Дружба „ №1 0
е-таП:ос 1г 22 _ 27 апс 1пе@а1ж Ь д

в 0 3 8 / 62 23 06
С8М-0885 /123 051

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОДЗ № 22 „ЗВЪНЧЕ” ГРАД ХАСКОВО
ЗА ОТЧЕТНАТА БЮДЖЕТНА 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. -31.12.2015Г.

На основание чл.50 от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2015г. и чл.45 ал.2 от
ПМС №8/16.01.2015г., за изпълнение на държавния бюджет на Р.България, чл.41 А от Закона за
народната просвета, РМС №801/2014г. за изменение и допълнение на Решение на МС
№633/08.09.2014г за приемане на стандарти за финансиране на делегираните от държавата
дейности през 2015г, Заповед № 75 от 28.02.2015г. на кмета на община Хасково за утвърдени
формули за разпределение на средствата по второстепенните разпоредители с бюджет по дейности
във функция „Образование” и Решение № 764/27.02.2015г на Об.Съвет Хасково и писмо 04-19-3 4
от 28.04.2015г.. писмо изх.№ 04-19-3/24,07,2015г писмо № 67-0042/23,09,2015 г.и писма №6700-51/15.10.2015г., №04-19-3/24.11.2015г,№67-73-1/30.11.2015г,№04-19-50/11.12.2015г. за
ОДЗ №22”ЗВЪНЧЕ” - Хасково е определен следния бюджет:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ -311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
а/
б/
в/
г/
д/

ЕРС по формула
Закуски на децата в подготвителна група
Добавки на деца ресурсно подпомагане /СОП/
Преходен остатък 2014г
Средства за учебни помагала

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - 431 „Детски кухни”
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - 713 - Спорт за всички
СТОПАНСКА Д-Т СОБСТВ.ПРИХОД
БЮ ДЖ ЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

М ЕСТНА Д ЕЙ Н ОСТ

464946
7920
1272
28080
3730
14233
472
291

520944
190539

ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ОДЗ №22”ЗВЪНЧЕ”

711483

Извършените разходи през 2015 година са както следва:
ДЪРЖ АВНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН

ОТЧЕТ

§§01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения
§§ 02-05 Изплатени суми СБКО, храна и предст.облекло
§§ 02-08 Обезщ. на персонала с акт на възнаграждения
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения
§§ 05-51 С.О работодатели
§§ 05-52 Уч.П.Ф
§§ 05-60 Здравни осигуровки работодатели
§§ 05-80 Допълнително задължително осигуряване
§§ 10-11 Храна - закуски подготвителна група
§§ 10-13 Постелен инвентар
§§ 10-14 Разходи за книги и уч.помагала
§§ 10-15 Материали
§§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия
§§ 10-20 Външни услуги
§§ 10-30 Текущ ремонт

342381
24367
6393
3000
36523
8312
17390
7049
10690
560
4230
13655
21035
5359
20000

317283
22113
5757
1450
36519
8183
16601
7042
9159
560
3972
13643
18426
5103
19510

520944

485321

О БЩ О ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Изпълнението на бюджета за 2015г.-Д ърж авна дейност е 93.16% .
Извършените разходи по §§ 01- 01 са за заплати на персонала и ДТВ за „24май”, 15
септември, коледа в общ размер средно по 500.00лв. на човек и деференцирано
заплащене на педагогически персонал . По §§ 02-05 за изплатено СБКО и
представително облекло на педагогическия персонал, по §§02-08 изплатено
обезщетение, по §§ 02-09 - изплатени болнични за сметка на работодател. По §§ 05-51,
05-60 и 05-80 разходите са за осигуровки на персонала, §§ 10-11 изплатени закуски на
подготвителна група, по §§ 10-13 са закупени и подменени 4бр. килими за сграда Буря,
§§ 10-15 разходите са за закупени спортни пособия от ДЦ 713 - Спорт за всички.
Подменени са гардеробчета в сграда Д руж ба, закупени пожарозащитни одеала за двете
сгради, подмяна на противопожарни щрангове в сграда Дружба и сграда Буря,
закупени са и 2 броя сушилни за двете сгради и материали за ремонт по стопански
начин. Разхода по §§ 10-16 е закупено гориво, вода и ел.енергия. §§ 10-20 разходите са
за техническа проверка на пожарогасители, курс педагогически персонал и помощник
възпитатели,огняри и работник поддръжка сгради също така и счетоводител.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

ПЛАН

ОТЧЕТ

10-11 Храна
10-13 Облекло постелен инвентар
10-15 Материали
10-16 Вода, гориво, ел.материали
10-20 Външни услуги
10-30 Текущ ремонт
10-51 Командировки
10-62 Застраховки
19-81 Общински данъци и такси

148739
6250
3872
23912
5161
613
0
947
1045

148739
6250
3872
23912
5161
613
0
947
1045

О БЩ О МЕСТНА ДЕЙНОСТ

190539

190539

Изпълнението на бюджета за 2015г. - Местна дейност е 100,00 %.
Извършените разходи за деветмесечието по §§ 10-11 са : изплатена храна от 2014г.
и храна за 2015г., §§ 10-13 -изплатено работно облекло на непедагогически
персонал, §§ 10-15 закупени материали за неотложни ремонти, §§ 10-16 вода и
ел.енергия, §§ 10-20 - изплатени абонаментни поддръжки - СОТ,ПИС,
Промишленна енергетика, асанс. услуги- абонамент, обработка заплати, §§ 10-62
платена застраховка за двете сгради - Дружба и Буря, §§ 19-81 - платена такса смет.
За отчетния период има неразплатена храна за м. ноември и декември в размер на
30002,70 - 2015г. и ел.енергия в размер на 1586,54 лв.
Изнесените данни по отчета са идентични с тези на касовия финансов отчет
представен в Община Хасково като първостепенен разпоредител с кредитите.
С настоящето изнасяне на данните пред колектива се стига до прозрачност и
публичност по отношение на управлението на средствата в ОДЗ № 22 „Звънче”
Хасково.

Изготвил Недялка Захариева - / Гл.счетоводител ОДЗ № 22/
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