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ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2019 г.

Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2019 година е както следва:
І. По отношение на приходната част:
Финансирането е следното: - държавна субсидия – 234 425 лв.
общински средства – 50 493 лв.
преходен остатък – 13 915 лв.
временни гаранции – 1 464 лв.
Или общо преведените средства, с включен преходен остатък, за първото полугодие
на 2018 г. възлизат на стойност 300 297 лв.
ІІ. По отношение на разходната част:
Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Биляна” към 31.06.2019 г.,
изразходваните средства са в размер на 239 199 лв. , от които средства от делегираните от
държавата дейности – 191 283 лв. и средства от местни дейности – 47 916 лв.
А) Разпределение на разхода от държавни дейности:
§01 00 Заплати персонал по трудово правоотношение
-

134 378 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения(§01 01).

§02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

- 11 430 лв. изплатени суми от СБКО и за облекло(§02 05)
- 1 501 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на
работодателя; (§02 09)
- 407 лв. обезщетения по чл.224(§02 08)
§05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя
-

30 424 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното
обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и
вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;

§10 00 Издръжка:
- 4 173 лв. за храна по ПМС 308– за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи (§10 11)
- 970 лв. за участие на учителите в семинар-обучение и квалификационен курс (§10 20)

Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):
- 27 192 лв. за доставка на хранителни продукти(§ 10 11) ( намалени с безплатната храна на
правоимащия персонал в размер на 2 068 лв., отчетени в § 01 00), от които:
- за мляко и млечни продукти –10 312 лв.;
- за пресни плодове и зеленчуци –5 129 лв.;
- за хляб – 1 831лв.;
- за пакетаж и консерви –3 685 лв.;
- за месо, месни изделия, риба и яйца -8 303лв.

-

14 483 лв. за вода, горива и енергия(§ 10 16), от които:
- за топлоенергия -7 908 лв.;
- за електроенергия -4 857 лв.;
- за вода -1 718 лв.

- 1 004 лв. за материали( § 10 15 ),от които:
- 298 лв. за стопански материали
- 691 лв. за перилни и почистващи материали
- 15 лв. за ЗУД

- 4 957лв. за външни услуги(§ 10 20),от които:
- 1 023 лв.- пране на спално бельо
- 843 лв.- телефонни и интернет услуги .
- 428 лв. – абонамент „ Информ.обслужване“
- 120 лв.- абонамент поддръжка профил на купувача

-

106 лв.- зареждане на тонер-касети ,
216 лв.- наем за изтривалки ,
560 лв.- охрана с инфрачервени лъчи „Кобра секюрити” ,
15 лв. - пощенски разходи
795 лв. – обучение Монтесори
78 лв. – софтуерни услуги“ Контракс“
360 лв. – поддръжка ПП Фикс
174 лв.- обслужване на сайта на ДГ
240 лв.- транспортни разходи

- Командировки - ( &1051)
-

В страната - 280 лв.
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