1 9 9 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ"
РАЙОН „Подуяне ", УЛ. „Поручик Георги Кюмюрджиев"

Отчет по бюджета на 199 ОУ
към 30.09.2018 г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА
•ПМС №332/22.12.2018 г. за
изпълнение на държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
•Заповед СО А 17-РД 09205/26.02.2018г. на кмета на
Столична община.

ЕЛЕМЕНТИ ПО ФОРМУЛА ТА
Разпределение на средства по дейност 322 дейност
„ Неспециализирани училища „

• Средства по основни компоненти
97,5%/Единен
Разходен стандарт 1370 лв. X 278
ученици в дневна форма
97.5% Единен разходен стандарт 6992,00 лв.х13 бр.
Паралелки
Единен разходен стандарт хЗЗ 000,00 лв за
институция
Допълнителен компонент за въведен едносменен режим на
обучение 1000,00 лв.;
допълнителни средства за обучение на ученик със СОП
130.00лв на ученик
Всичко средства по формула за
2018г.: 495 477 лв.

В началния бюджет са включени и следните средства
от допълващи стандарти
• за подобряване на материална база - 6950,00 лв.
(по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на
обучение);
• за подобряване храненето на учениците от 1-4ти
клас - 12888,00лв. (по 72 лв на ученик в дневна
форма на обучение);
® за осигуряване целодневно обучение на
учениците от 1-ви до 7-ми клас - 97194,00лв. (по
582 лв. на ученик );
• за 7 групи х 1486,00 лв за група 10402,00лв.

Общ бюджет за финансовата 2018г., дейност
322 „Неспециализирани училища" 622 911 лв.

Разпределение на средства по дейност 318
„ Полудневни групи на обучение „
• Средства за брой група - 1666,00 лв
• Средства за брой деца 5 и 6 години 13320,00
лв
• Средства за безплатни закуски 864,00 лв
Общ бюджет за 2018 финансова г.,
дейност 318 „ Полудневни групи „ 15850,00
лв.

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
ПО ПЛАН И ОТЧЕТ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

199 ОУ " Свети апостол Йоан Богослов "
Отчет за бюджета по параграфи
За месец Септември 2018
приложение 1
Параграф

Наименование

0100

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово правоотношение

0200

План

Отчет

463281

314861

Други възнаграждения и плащания за персонала

23781

20501

0201
0205
0208
0209

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения
други плащания и възнаграждения
обезщетения неизползван отпуск

2423
16690
3299
1369

2423
15716
993
1369

0500

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

112123

72193

1000

Издръжка

129823

78819

1011
1013
1014
1015
1016
1020

храна
-закуски
постелен инвентар и облекло
учебни и научно-изследователски разходи и книги за обучение
материали
вода, горива и енергия
разходи за външни услуги

14337
3110
16954
8385
38110
36030

6218
3110
13998
4956
22766
15549

1030

ремонт

12222

12222

1098

други разходи, некласифицирани в другите параграфи

675

0

5200

Придобиване на дълготрайни материални активи

2299

2299

729008

486374

- ПОКРИВ

Текущи разходи

713 Физическа култура и спорт
1000
Издръжка
1015
1020

материали
разходи за външни услуги

Приходи :

Към 30.09.2018 година училището е финасирано на 77 % от бюджета

854

852

552
302

552
300

От Собствени приходи / допълнителни образователни дейности /училището е реализирало 6746,00 лв.
Задължения:

Към 30.09.2018 година училището приключва деветмесечието без задължения .

Национални програми и проекти
1. Участие в Проект Твоят час
2. Одобрен проект от Национална кампания " Чиста и околна среда "
с наименование " Обичам природата - и аз участвам "

