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оу "христо БотЕв,о

Фuнансова оmчеmносm зо uзпълненuеmо на dелеzuранuя бюOжеm за mреmоmО
mрuлtесенuе с наmрупване оm начолоmо на 20l8 z.
Финансовата отчетtlост lia учиJlишlе,го сс базира lla Ilредоставени'ге
бкlлlt<етни средства на база е/lи}lllи разхо/ltlи стан/lарти за едиIl уt{еtiик, които обединяват
всички текуLци разходи в съо,tветнат,а дейност.
Финансовата отчетнос,г на учиJIиlllето о,гговаря на tlълното и точtlо спазва}{е на
Закона за общинските бюдiкети, Закона за финансовото уIlравление и KollTpoJl и се
осъLцес,гвяl]а чрез спазване на бюлiке,гната. tllаl-нага. (lиltаltсова,га и счетоl}о/(на
llисltипл иliа.

Ежемесечно се изготвя и Ilредоставя в обLцина,.Връбница" отчет за касовотО
изпъл[lение на бюдяtета по приходна и разходна част по дейttос,ги.
За поемане на задължения и извършване на разходи се съставя KoHl,poJIetI Jlист)
койr,о се преllоставя пред фиttансовия KoнтpoJlboop, и сле/l утвърждаваl{е }la разхода се
извърlllва плащането.

При поемане на всяко финансово задължение се спазва сисl"емата за двоЙния
поllп ис.

По kacoBoTo изпълt{еIlие на бкlджта о,г 0l .0l .20l 8 l,. /lo 30.09.20l 8 г, резултатите са
сле/tн ите:

l. Разче,гни,ге срелства по llараl-раф 100 - заl]JIати и възllаt,ражления на персона.jIа.

- l5l

[-одишtно уточнен пJlан по дейност З22
Изразходвани са следните средства:
l.

-

За заплати

43 l 56 лв.

II. Разчетните среlцст,ва по параl,раф 200

- лруги възнагражiцения на персонала.

l.['одишно уточнен план по дейllост 322
Изразхолваllи

000 лв.

--

24 800 лв.

следl{и,ге средства:

Изплатени гра)(дански логовора - 0 лв.

-

Изплатени суми по СБКО - 877 лв.
Обезrце],е}Iия на tlерсоtIала - 0 лв.
Други плащания и възtlаграждения __ 540 лв.

вIlоски от работодателя,
IIl. РазчеТните средСт,Rа пО параграф 500 - осиryритеJlни

l4.

l'одишrно уl-очtlеl] план по дейност
Изразходван и са сjIеllни,ге средства:

З22- З4720

лв,

- llOO - 5 583 ;lB.
- УПФ- l 53l лв.
- ДЗПО - 755 лв.
- НЗКо - 2 l5l лв.

.

Годишно уl,очнен |lлан по лейност з22
Изразходвани са следните средства:
l

-

За храна

-

За учебниrци

-2

693 лв.
За постеJIен инвентар и облекло

-

-

За материали

-

0

-

излръжка в рамките на бюджета,

-

IV. Разчетни-l,е средства по Irараграф 1000

-

l04 257 лв,

З00 лв,

лв.

904 лв.

За вода, горива и е}iергия - 5 8l l лв,
За вънlцIlи услуги , 4 722 llB,
За командировки в страttата - 0 лв,

-

-

За застраховки

-

0 лв.

llруги разходи, некласифицирани

2.

в /tруги - 0 лв,

Г'о/tишно уточнен плаlI llo дейнос,г З389

-

0 лв,

Изразходвани са следни,ге средства:
За учебни и научно-изследоватеJIски

з.

разходи

-

0 лв,

Годишно уточнен план по дейност 77l3 - 0 лв,

Изразходвани са следttи,ге срелства:

Заматериали-O.ltв.
VI.Разчетните срелства tlo параграф 5200

_ придобиване

0 лв,
уточнен IIлан по дейнос,г 322 Изразходвани са сJlелtl ите средства:

l.

-

-

ГодиL1-1но

За придобиваt{е tla комПlоl,ри И харлуер
За придобиване на друго оборулване

-- 0

-

,гtв,

0 лв,

}la

компю,tри и хардуер,

За отчетния период не са допуснати просрочия и неразплатени задължения.

.Щиректор:

Счетоводите.lt:
/IleтpaHKa

\

