
ИНФОРМАЦИЯ

988995 ДДД Спорт

Източници на бюджета:

- средства по формула 669863

- условия за приобщаващо образование 4564

- подпомагане храненето 1- 4 клас 12960

- материално техническа база 10925

средства за целодневна организация 102080

-стипендии 9831

-резерв

Полагащ се бюджет 810223

преходен остатък от 2016 г. 61850 59786 2064

Първоначално утвърден бюджет - ДД 872073

116922

-средства за НП „ИКТ в училище"

 - средства за допълнитени възнаграждения 34759

 - средства за обещетения 17795

-учебници 18155

- корекция бр уч -01-01 37413

-осветление 2427

- фо 45 за олимпиади 1360

-от месечни помощи 2566

-застахов обезщетения 36-12 МД 97

- наем 61-09 МД 102

Всичко МД 199

-средства за пътуване на ученици  883

- спорт 1365

% на планираните и отчетени бюджетни средства : 67,80%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели План за 

2017r.

Отчет 

към             

30.09.20

17 г. 

% на 

изпълнение

1 3 4 5*

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 628524 393309 62,58%

-запл.на персонала по труд. правоотношения 628524 393309 62,58%

-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите

- ДМС и др.възнаграждения

от V СУ "Г. Измирлиев" Благоевград                                                                                    

Към  30.09.2017 год. училището има утвърден бюджет в  лева.

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към   30.09.2017 г          

Допълнително финансиране чрез ПРБК:



Други възнагражд. и плащания за персонала 58357 63227 108,35%

- за нещатен персонал по трудови правоотношения 6500 5312 81,72%

- за персонал извънтрудови правоотношения 500 0,00%

- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на 

възнаграждение

26000 25243 97,09%

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения 22795 30689 134,63%

- други плащания и възнаграждения 2562 1983 77,40%

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 122714 88640 72,23%

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО 64214 46495 72,41%

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ 20000 14719 73,60%

- здравно-осигурителни вноски от работодатели 27000 19303 71,49%

- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ 11500 8123 70,63%

ИЗДРЪЖКА 128662 83434 64,85%

- храна 16000 8179 51,12%

- медикаменти 200 0,00%

- постелен инвентар и облекло 3150 906 28,76%

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката 25686 20676 80,50%

- материали 13360 9040 67,66%

- вода, горива и енергия 41000 23537 57,41%

- разходи за външни услуги 15320 14562 95,05%

- текущ ремонт 7014 0,00%

- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/ 5850 5851 100,01%

- командировки в страната 500 101 20,20%

- краткосрочни командировки в чужбина

- разходи за застраховки 582 582 100,03%

- такса ангажимент по заеми

- други финасови услуги

- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/

- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения

- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи

- стипендии 11772 5775 49,06%

950029 634385

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 29986 29986 100,00%

Придобиване на ДМА 4469 4469

Всичко: 984484 668840 67,94%

- спорт-10-15 3013 586 19,45%

- спорт-10-20 416 72 17,31%

-др. дейности транспорт -10-20 883 808

Всичко 4312 1466 34,00%

988796 670306 67,79%

Общо 988796 670306

МД застрах обезщетения  10-15 97 97 100,00%

МД наеми 10-16 102 102 100,00%

Всичко 988995 670505 67,80%

  

Главен счетоводител: Елка Божкова

Директор: Мария Котева

2. Към 30.09.2017 г.  училището няма  неразплатени разходи


