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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА  

Към  отчета  за  касовото  изпълнение  на  Бюджета  и  отчета  за  изпълнение  на  СЕС - 
КСФ  на  ОУ"П .Р .Славейков "гр . Пещера  — към  31.12.2018 год . 

Отчеrьт  за  касовото  изпълнение  на  бюджета  е  изготвен  при  спазването  на  
действащото  законодателство  през  бюджетната  година ,а  именно  Закона  за  Държавния  
бюджетна  Република  България  за  2018г .,ПМС  Ns 332/2017 за  изпълнението  на  държавния  
бюджет  на  Република  България  за  201 8г .и  всички  поднормативни  актове  на  Министерство  
на  финансите  издадени  в  процеса  на  изпълнение  на  бюджета  
Сметна  палата  е  извършила  одит  на  консолидирания  ГФО  на  първостепенния  
разпоредител  с  Решение  Ns 199/ 17.07.2019 г . 
Основните  източници  за  формиране  на  бюджета  на  училището  са  субсидии  и  трансфери  от  
държавния  бюджет . 

1 .Дейност  322-Неспециализирани  училища ,без  професионални  гимназии  

По  прихода -В  отчета  са  включени  приходи  от  предадени  вторични  суровини  
,отчетени  в § 36-19 на  стойност  66.00 лв .Със  същите  е  актуализиран  Бюджета  на  
училището  със  заповед  на  директора  N23 1 1-6/30.03.201 8 г . 

Училището  е  получило  средства  от  МТСП  от  спрени  детски  надбавки  за  ученици  
непосещаващи  учебните  заведения  и  от  Национапни  програми  на  МОН  на  стойност  
7600,90лв . 

По  програми  за  временна  заетост  получените  средства  са  в  размер  на  2097,1 8лв . 

l7o дазхода -Бюджетните  разходи  са  отнесени  съгласно  Единната  бюджетна  
класификация  за  20 1 8г . 

Изпълнение  на  бюджета  по  видовете  разходи : 

§§ РЕКАПИТУЛАЦИЯ  НА  
sюджЕт  Отчет  - % на  

ДЕЙНОСТИТЕ  2018 г. 
31.12.2018 изпълнение  

Разходи  
* заплати  и  възнаграждения  за  персонanа , 

382 310 336 356 87.98 01-01 
нает  по  трудови  правоотношения  

02-01 * за  нещитен  персонал  нает  по  трvдовгi 1 755 1 755 100.00 п  ввоотношения  
* изплатени  суми  от  СБКО, зв  облекло  и  

02-05 други  на  персонала , с  характер  на  17 000 12 600 74.12 
възнаграждение  

02-08  обезщетенияза  персонала , с  характер  на  30 710 7 522 24.49 възна 	аждение  
02-09 *qругиплащания  и  възнаграждения  3 000 2 526 84.20 

* осигурителни  вноски  от  работодателиза  
05-51 Държавното  обществено  осиryряване  47 518 41 862 88.10 
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OS-52 * оси ryрителни  вноски  от  работодатели  за  13 240 12 181 92.00 Учителския  пенспонен  фонд  (УчПФ) 

05-60 * здравноосиryрителни  вноски  от  
18 385 17 580 95.62 работодатели  

05-80 * вноски  за  допьлиително  задьджителио  11 292 7 202 63.78 осигуряване  отработодатели  

16 000 10-11 * храна  10 121 63.26 
10-13 * постелен  инвентар  и  облекло  2 070 2 070 100.00 

10- 14 * учебни  и  научно -изследователски  разходи  
12 190 11 705 96.02 и  книги  за  библиотеките  

10-15 * материапи  22 720 14 022 61.72 
10-16 * вода , горива  и  енергия  29 000 18 899 65.17 
10-20 * разходи  за  външни  услуги  13 810 10 683 77.36 
10-30 * текущ  ремонт  24 000 22 470 93.63 
10-51 * командировки  в  страната  2 000 862 43.10 
10-62 * разходи  за  застраховки  200 161 80.50 

10-92 * разходи  за  глоби , неустойки , наказателни  
100 1 1.00 лихви  и  съдебни  обезщетения  

* платени  общински  данъци , такси , 
19-81 наказателни  лихви  и  административни  900 792 88.00 

санкции  

ВСИУКО : 648 200 531 370 81.98 

2.СМЕТКИ  НА  СРЕДСТВА  ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  
Училището  е  получило  средства  от  ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж2014- 
2020г . в  размер  на  40670,00 лв .в .т .ч .: 
По  проект  „Нов  шанс  за  успех "-12452 лв . 
По  проект  „Твоят  час"-14899 лв . 
По  проект  „Шарени  мъниста -13319 лв . 

Получените  средства  са  усвоени  по  предназначение . 

Към  31.12.2018 г  училището  няма  поети  ангажименти  които  не  са  обезпечени .Няма  _.-.-.. _.., 
просрочени  задължения , 

* \.. 

Директор ...... 	 ~ 
~  

Пенка  Христот ✓кова  

разходи . 


