ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ” КЮСТЕНДИЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
ОУ”СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ” ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.
на основание 91 от ПМС №324 /2009г.
За календарната 2018г. е утвърден бюджет на училището в размер на 687180,00лв.
Бюджет на ПДГ в размер на 22033,00 лв.
Преходния остатък от 2017г е 31739,13лв. От тях 5845,14лв са по проект, „Твоят час“- и
14368,72лв от проект „Подобряване на качеството на учебния процес чрез въвеждане на
целодневна организация”,които ще се връщат като неусвоени .Остатъка на училището е
11525,27лв .
За І трим. 2018г. разпределението на разходите по параграфи е следното:
§0101 „Заплати по трудови правоотношения”-120180лв.
§0109 „ДМС и др.допълнителни възнаграждения” –не са изразходвани.
§0202 „Персонал по извънтрудови правоотношения” –6027лв
§0205 „Изплатени суми за СБКО и представително облекло” –12600
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения” -няма
§0209 „Други плащания и възнаграждения” –996лв .Това са 3 дни болничен от
работодател,които се плащат от програмата „Без свободен час“.
§0500 „Задължителни осигурителни вноски”- са изразходвани -27943лв.
Общо трудови разходи: са изразходвани -167746лв.
За издръжка са изразходвани 39375лв,без пътни разходи на учениците, /които са 16096лв/.
По параграфи се разпределят по следния начин:
§1011 Закуски и за обедно хранене –9770лв
§1012 Медикаменти -148лв
§1013 Работно облекло –2300лв
§1014 Учебни материали- 360лв.
§1015 Материали /канцеларски и стопански/ - 2198лв са изразходвани.
§1016 Ток,вода и отопление- са изразходвани- 17207лв.
§1020 Външни услуги- са 5819лв
§1030 Текущ ремонт- няма
§1051 Командировки – 1573лв са изразходвани.

§1062 Застраховки- няма .
§1092 Глоби и неустойки – няма.
§1098 нац.олимпиади и състезания- няма
Общо разходи: по бюджет са изразходвани 207121лв .
За ПДГ разходите за І тримес.на 2018г. в размер на 3422лв.
За заплати-2851лв и осигуровки са отчетени 571лв.
По проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“ са изразходвани за заплати4296лв,осигуровки-935лв,материали-240лв.Общо са усвоени-5471лв.
За І тримесечие 2018г имаме следният остатък: -училище-33155лв;остатък проекти
За ЦОУП-14368,72лв и „Твоят час“-1545лв
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