ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към касовото изпълнение на бюджета
на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2018 до 30.09.2018 год.

І. ПРИХОДНА ЧАСТ
1. По изпълнението на приходите:
Приходите към 30.09.2018 г. включват:
Субсидия: 1391275,00 лв.
§24-05 Наеми -2726.18лв.
§61-01 Спрени помощи отсъствия -2616,32 лв
§61-05 Прeвод от РСЗ Бургас/БТ/4634.00 лв.
§45-01 Дарения: 3448,00 лв.
ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 30.09.2018г. са в
размер на 1 327 405,00лв..
1. Приоритетни разходи
§0100
§0200
02-02
02-05
§0208
§0209
§02-01
05-00
§05-51
§05-52
§05-60
§05-80

Работни заплати
Други
възнаграждения в т.ч.
Граждански договор
СБКО и облекло
Обезщетения
Др.плащания
Нещатен персонал /БТ
Осигуровки от работодател в т.ч.
Държавно обществено осигуряване
Учителски пенсионен фонд
Здравно осигуряване
ДЗПО

834734
88153
3436
40430
35094
5052
4141
196096
104124
32086
41904
17982

Разходи за издръжка на стойност 167 609,00лв.
10-00
§10-11
§10-13
§10-14
§10-15
§10-16
§10-20

ИЗДРЪЖКА в т.ч.
Храна
Постел.инвентар/ униформи/
Учебници
Материали
Вода,горива и енергия
Разходи за външни услуги

15772
5844
28355
58503
19573
34387

§10-30
§10-51
§10-62
§19-00
§40-00

Текущ ремонт
Командировки
Разходи за застраховки
Държавни такси/ винетки/
Стипендии

1587
1691
1897
941
22878

§52-00

ДМА

16994

Училището спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“.
Общата сума на проекта е 10560,00лв., разпределена по 50% финансиране
от МОН и 50% от бюджета на училището. Ученическите шкафчета са
закупени и доставени . Разходът е виден в §10-15. Средствата в размер на
5280,00 лв.би трябвало да ни бъдат възстановени до края на годината.
Наложително беше и подобряване на МТБ/материално-техническа база/, а
именно:
-Подновено беше оборудването на детската градина.Закупени бяха
столове,маси,секции и гардеробчета за малките деца. Сумата изразходена
за ПГ е в размер на 3134,33 лв./§10-15/
-Обновен е и кабинетът по биология.Закупени са ученически маси и
столове в размер на 3473,00 лв./§10-15/.Поради увеличения брой ученици,
старите маси и столове са разпределени по всички кабинети.
-Освежено е и оборудването на ученическия стол.Допълнително са
закупени комплекти /маса+4 столове / 15 бр. за сумата 2025,00лв./§10-15/
- По изискване на РЗИ Бургас е изработена и монтирана преградна стена от
ПВС за тоалетни в малката сграда в размера на 780,00 лв.
-Допълнително оборудвани са и кабинетите в начален етап с видео
проектори и ученически шкафчета.Стойността на изразходените средства
за проектори е 4028,00 лви за шкафове в размер на 2562,00 лв. ./§10-15/
-Подменени са и диваните във фоайето на голямата сграда на
училището.Разходът е на стойност 454,00 лв. /§10-15/
-Закупени са и нови градински пейки за двора на малката сграда , а именно
12 пейки за 1188,00 лв. /§10-15/
-Закупени бяха климатични инсталации и МФУ за дирекции, учителска
стая и счетоводство.Средствата в размер на 8610,00 лв. /§52-00/
-На 30.08.2018г. е сключен договор с „Партньори-А.Т.“ ЕООД за ремонт на
училищения двор. Стойността на договора е в размер на 43510.81 лв.с
ДДС. През м.септември е извършено авансово плащане по договор в
размер на 7873,00 лв./§52,00/ . Община Карнобат ще дофинансира
извършването на ремонта.
Към 30.09.2018 година са възстановени всички средства, изразходени за
учебници в §10-14 в размер на 28355,00 лв.
Не са възстановени средствата ,изразходени в § 02-08 в размер на
32670,00 лв./обезщетения за пенсионери/

Неразплатени задължения към доставчици за периода няма.
Наличност по разплащателна сметка към 30.09.2018- 75019,00лв.
Изготвил:
Г.Динкова
/

