ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН “ГР. ЯМБОЛ
ул. “Кожух планина ” №17 тел: 66 68 32
e-mail:ou.petarberon.@abv.bg
Mh o s

О Т Ч Е Т
за изпълнението на бюджета на ОУ ..Д-р Петър Берон" Ямбол
към 30.09.2016 год.
ОУ ..Д-р Петър Берон" , като второстепенен разпоредител с бюджетни
средства има изградена система за финансово управление и контрол с цел спазването
на принципите на добро финансово управление на публичните средства,
законосъобразното им изразходване и осигуряване на вярна, точна и своевременна
отчетност.
По приходната част:
О бщият размер на бю джета по план за 2016 г.,включително извършени
корекции към 30.09.2016 г.е в размер на 2 017 519 лв..като в т.ч. са целеви субсидии за
НП „С грижа за всеки ученик" - 22 400 лв. и НП ИКТ -15 454 лв. В тримесечието са
отразени корекции на плана от постъпили субсидии за :
- учебници за 20 1 6 /2 0 1 7 г в размер на 26 221 лв.
- МП „Спорт за всички „ в размер на 3 312 лв. и намаление по финален отчет по
проект УСПЕХ в размер на 480 лв.
11о разходната част:
За периода към 30.09.2016 г. общ ият разход е в размер на 1 483 785 лв.,
като по параграфи разходите са както следва:
- § 01-00- заплати на персонала по трудови правоотнош ения 870 779лв.
161 820 лв.
- § 02-00- други възнаг.на п ерсоналаВ т.ч. изплатени по извънтрудови правоотношения
18 655лв.
59 231 лв.
изпл.СБКО .облекло и др.
обезщ етения с характер на възнагр.
87 150 лв.
други плащания и възнаграждения
5 301 лв.
194 100 лв.
- § 05-00 - задължителни осиг. вноски от работодател
- § 10-00 -издръ ж ка
232 827 лв.
-§ 19-00- данъци и такси
1 379 лв.
-§ 52-00-нридобиване на ДМ А-компю три и хардуер
22 860 лв.
Училищ ето няма неплатени и просрочени задължения по договори .
Собствените приходи са в размер на 653 лв.
През изминалото тримесечие на 2016г. бю джетните средства са изразходвани
при спазване на приоритети: отопление, заплати, осигурителни вноски, закуски на
децата от Г1Д1' и учениците от 1-4 клас, обедно хранене на учениците от 1 - 4 клас на
целодневно обучение.
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