ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ”
Пазарджик 4400
тел. 44 45 90
ул.” Константин Величков” №18 БУЛСТАТ 000341717 E-mail: school@batakliev.org
СПРАВКА
за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2019 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ:

800082 лв.

1. Собствени приходи:
2. Средства по формулата:

0 лв.
772729 лв.

3. Преходни остатъци:
- Субсидия ДД

- Средства за пътни на учители
- Средства по НП ОСОС, Модул „Музеите като образователна среда“
- Средства по НП „ИКТ в училище“
4. Други:
- Средства от МОН по ПМС №200 /18.09.2018 г. за ученически шкафчета
- Дарение за II б клас
- Пътни на учители
- Средства за учебници и учебни помагала - Средства от МОСВ по Проект „Моята класна стая на открито“

5044 лв.
742 лв.
1402 лв.
2500 лв.
400 лв.
22309 лв.
10602 лв.
200 лв.
240 лв.
8767 лв.
2500 лв.

РАЗХОДИ: Държавна дейност
ПАРАГРАФ

01-00

02-00
05-00
10-00
52-02
Общо :

НАИМЕНОВАНИЕ

ГОДИШЕН
ПЛАН
2019 г.

ПЛАН
към
30.06.2019 г.

ОТЧЕТ към
30.06.2019 г.

Заплати и възнаграждения на
персонала, нает по трудови
правоотношения
Други възнаграждения и
плащания за персонала
Задължителни осигурителни
вноски от работодател

1013950

520000

505557

43650

31020

28847

243333

133297

132976

Издръжка
ДМА – Други сгради

129242
5000
1 435175

106584
2500
793401

79392
2500
749272

Общо годишен план:
Общо постъпления :
Общо разходи :

1 435175 лв.
800082 лв.
749272 лв.

Наличност в банковата сметка към 30.06.2019 г. – 50810 лв.
Не получени преходни остатъци от 2018 г. – няма

Промени по Бюджета през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.:
1. Със заповед на Директора № 307-1277 /05.06.2019 г. и писмо на Кмета на Община
Пазарджик № 30-00688 / 08.05.2019 г. се увеличава бюджета на училището за 2019
г. с 599 лева. Средствата са за възстановяване разходите на лицата от
педагогическия персонал за транспорт от местоживеене до месторабота.
Увеличава се бюджета на училището с 200 лева. Средствата са дарени от родител за
учениците от II б клас.
2. Със заповед на Директора № 421-1391 / 25.06.2019 г. и писмо на Кмета на Община
Пазарджик № 30-00-849 / 18.06.2019 г. се увеличава бюджета на училището за 2019
г. с 8767 лева. Средствата са предоставени за закупуване на учебници и учебни
помагала за учениците от I до VII клас.
Увеличава се бюджета на училището с 5000 лева, от които авансово получени 2500
лева, предоставен трансфер от Министерство на околната среда и водите по Проект
„Моята класна стая на открито“
Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения: Няма

Гл. счетоводител:
Мария Арнаудова

Директор:
Даниела Кемчева

