“САВА

ДОБРОПЛОДНИ”

9700 Шумен, бул.”Мадара” №34, тел/факс:860 533, e-mail:sou_izkustva@abv.bg.

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
за ІV-то тримесечие на 2011 година

За календарната 2011 година на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен е предоставен бюджет
в размер на 2 347198 лева, съгласно утвърдената формула за изчисляване на бюджета от
първостепенния разпоредител.
Делът на фонд РЗ. е 1 758436 лв. съотнесен към общата сумата на бюджета за 2011г.,
по план от утвърдения ни бюджет. Разходите по параграфи на ФРЗ са както следва:
План
Отчет – 4-то тримесечие
Ф РЗ
1329237
1252482
соц. плащ.
151024
151024 – раздадени по 300 + 300 лв. за ДМС
др. възнгр.
120092
85797- СБКО. обещетения. болнични гр.дог.
осигуровки
309107
278664
Вторият по важност параграф е Издръжката на училището, който по план 496462 лв.,
съотнесен
към общата сума на бюджета от утвърдения бюджет. Изпълнението за
тримесечието е 461 211 лв. и включва разходи по параграфи за:
План
Отчет – 4-то тримесечие
0101
0109
0200
0500

1011 Храна
за безплатни
закуски на уч.І-ІVкл.

62 476

52 472

1014 уч. материали

97 614

97 614

закуски- 27 450 лв. уч.1-4кл.
обяд-23332 лв. уч. от 1-кл.
целева сума за закупуване на учебници;

1015 материали
94 591
94 316 за поддръжка на материалната база –
Закупени са конструкции за изложби на първи и трети етаж, 32 бр. компютри за всички
кабинети,както и проектори , стойки за проектори , кабели, ел.Звънец,шкафчета ученици,
за врати ключове за осветление,препарати, материали за обзавеждане,материали за
освежаване на класните стаи , канцеларски материали, хартия за копиране,маркери и
други;минерална вода
1016 вода, ел. енергия
и отопление

63 301

55 018

разходите по този параграф се следят
стриктно и не е допуснато разхищение.
по-голямата част от този разход е от І-вото
тримесичие ;

1020 външни услуги

95 325

81 668

тук се включват работните заплати на

охраната, телефони, зареждания с тонер на
ксерокс апаратите и принтерите месечните
плащания по договори за поддръжката им,
кабелна телевизия, участия в семинари, квалификационни курсове,транспортни разходи,
разходи за профилактични прегледи, превоз за участие на ученици в олимпиада участие на
училищния хор в Италия
1030 текущ ремонт

52 095

52 027

измазването, боядисването на фоайетата и
коридорите на І, ІІ и ІІІ етаж, поставянето на
врати предписание на противопожарна

охрана,ремонт на покрив

1040 данъци, мита,такси

5100

1051 команд. в страната
на учители

6000

1062 р-ди за застрах.

3000

2 113

200

1

1092 глоби, неуст., лихви
1052 команд.чужбина

16 348

4000 стипендии

43690

4018

5 204

16 348
21 546

тяхното разходване има целево
предназначение
средствата са изразходвани за командировка

застраховка на сградния фонд

проект Коменски
целеви средства за стипендии на учениците,
подали молби отговарящи на условията
за получаване:
- с 1 родител
- по доход, но с минимален успех мн. добър

4,50

5100 Осн. ремонт на ДМА 36633
и стаи
5200 Придобиване на ДМА 9167
апарат и кабина за охраната.

Гл. счетоводител:
/ Соня Стефанова /

- за отличен успех
-даровити деца
35 043
сумата е изразходвана за ремонт на покрив

5167

закупен е плазмен телевизор, цифров фото

Директор:
/ Донка Иванова

