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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
ДГ ”СИНЧЕЦ” гр. ТРОЯН за първо тримесечие

Бюджет за 2017 година
Държавна отговорност- 222 504 лв
Местна отговорност - 83 577 лв.
Бюджетът за 2017 год. в държавна дейност е утвърден на база
единни стандарти за дете. Разпределението на средствата за
2017 год. се извърши на база на „условно постоянни разходи”. В
бюджета средствата за храна за ПГ са 1927лв.за цялата година.
Финансовата дейност за първото тримесечие на 2017 год. по
изпълнение на утвърдения бюджет в ДГ”Синчец” е както следва:
ПРИХОДИ
Финансовата дейност за първото тримесечие на 2017 год. по
изпълнение на утвърдения бюджет за 2017 г. в ДГ ”Синчец” е
следната:
1. Получена е субсидия от Община Троян 30% за първо
тримесечие - 92 402 лева, от тях средствата за храна на ПГ- 1 156
лева и са за периода от януари до май - 5 мес. Постъпили са
собствени приходи в детското заведение 175 лв. от наем за
преподаване на английски език, музика, карате.

РАЗХОДИ
1. Разходи за възнаграждения ,осигуровки и обезщетения
За първото тримесечие на годината са изплатени заплати на
персонала 42739 лв., за осигурителните вноски от работодател
- 9 480 лв. Средства за СБКО - 996 лв., изразходени средствата
за болничен от работодател - 139 лева. Изплатено е
обезщетение за пенсиониране и неизползван отпуск 4 664 лв.
2. За квалификация на учители и персонал са разходени 150 лв.,
а за транспорт на учители 59 лева.
3. В параграф 1016 ”Вода, горива и ел.енергия" са похарчени за
ел.енергия 2946 лв. и за вода 192лева и е закупено гориво за
7835лв.
4. Разходите за перилни и дезинфекционни материали, за
различни консумативи - 590 лв. Закупени са учебни табла за
474лева. Закупена е етажерка за група” Пчелица” за 90 лв.
5. За пране на спалното бельо са платени 887 лв., а за телефони,
сот, ком. абонамент, информационно поддържане на
счетоводната програма 1 194 лв.

Заплати,
обезщетения
болнични от работодател
Осигурителни плащания
Издръжка общо: в това число

и

42 739
9 480
23 314

-храна деца

7 550

-материали

1 469

-горива,ел.енергия и вода

10 973

-външни услуги

3 310

-командировки
Всичко за периода:

12
75 533
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