9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗПЪЛНЕНИЕ на БЮДЖЕТА към 30.09.2019 г. на 9 ФЕГ „Алфонс дьо
Ламартин“

Във връзка с прилагане на чл. 291 от Закона за предучилищно и училищно
образование, предоставям информация за изпълнение на делегирания бюджет на
училището за второ тримесечие на 2019 г.
Наличност в банката н началото на отчетния период – 65905.00
§ 61-09 Получени държавна субсидия
Получени държавна субсидия
§ 61-09 избори
Общо приходи за отчетния период

1
2

494500
1097
495597

РАЗХОДИ:

Общ разход : 555 262.00 лв.
➢ Възнаграждения - § 01 и § 02 от ЕБК – 416441.00 лв.
В т.ч.
1
2

Възнаграждения по трудови правоотн.
Болнични за сметка на работодателя

338747
1610

3
4

СБКО и представително облекло
Обещетения с х-р на възнаграждения

2529
73555
416441

➢ Осигурителни вноски за сметка на работодател - § 05- 78129.00 лв.
В т.ч.
1
2
3
4

ДОО - работодател
УПФ - работодател
Здравноосигур. Вноски- работодател
ДЗПО - работодател

36161
12779
21213
7976
78129

➢ Текуща издръжка - § 10 от ЕБК – 57857.00 лв.
Както следва:
обяснителни записки

Издръжка

10 00

57857

1

Медикаменти

10 12

500

Закупени медикаменти за лекарски
кабенет

1

Материали

10 15

1964

Училищна документация на фирма ЛСТ
ЕООД -862.60; канцеларски матеиали –
360.60 и др.

2

Вода, горива,енергия

10 16

4662

разходи за ел.енергия – 3968.08;
топлоенергия – 229.57 и вода – 464.60

3

Разходи за външни услуги 10 20

20731

охрана на фирма „АСО”- 5528.40;
поддръжка и диагностика на принтери и
рутер-„Копирсервиз” – 854.76 ;телефонни
услуги и интернет- 2247.24 лв.; наем
изтривалка-108,60 ;абонамент нормативни
документи – 466.60; дезинфекция 264.00;Евросис 300.00;Омега тийм540.00;Геском –1758.00; ДиД инженеринг –
2100.40.; Админ софт – 414.00, Файер
инженеринг/ пожарогасители –
808.14;Абонамент ел. Дневник –
3202,80;пакет софтуерни приложения за
работа със станция за виртуална
реалност и обучение

4

Дълготрайни активи

30000

Усвоени средства по проект за закупуване
на технологично оборудване с
интерактивен дисплей

52 00

➢ Разходи за стипендии § 40 – 2835.00 лв.
Просрочени задължения към отчетния период училището няма. Наличност в
банковата сметка в края на отчетния период – 6240 лв.
МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
Гл. счетоводител на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

