б2

оу "христо БотЕв"

бюdжеm за вmоро
ФuttattcoBo оmчеmltосп1 за uзп,ьлнеttuеmо на dелеzuранuя
mршvесенuе с наплруп,ване оm ночulоmо но 2018 z,
Фиllаttсоllата о],t{с,гIrос,г tla уI{иJIиIllето се базира IIа tIре/lосl,авените
за е,r{ИtI yLIcIlиK , кои,l,о
бюлжегltи cpellcTBa tla ба,за елиIIIIИ разхо/lIlи сl,аI{/iарти
обсllинява"г всички текуUlи разхо/lи в съотI]етr{а,га дейttост,
и ,гочтIо clIa:]Balle Ila
KoтI,l,po,]t и се

Финансовата отчс,tIIос,г на учиJlиII(ето отI,оваря IIа II'I)JIIIOl'o
и
Закtlttа за обltlиtlскитс бк)1,1}Iссти. ЗакоItа за фиltаllсовото уIlраl],jIеlIис

(lиllaItcoBa,l,a и счстоI}оJtIrа
осъlIIссl.вЯI}а чрс:} cTIa:]BaIIc tla бtо/lлtс,t,tIата. I]Iа,гIlаl,а.
/tисI(иI lJlиIlа.

о,гчет за касовото
Е,жемесечно се изt,отвя и прелоставя в обrцина .,Rръбница"
част по лейности,
ИЗIlТ,JltIеIlие на бюлже,га llo прихо/1Ilа и разходна
KorrTpoJlel{ JIист,
поемане tla задтrlжсtlия и изI]ърIIIваIlе IIа разхо/Iи се съставя
и сJIс.r1 у,гвър)кlI,аваIiе Ila разхоJI,а сс
кой,го се llре/tоставя IIpell финаtlсоllия KoI{TpoJIboop.
_Ja

извърlI I ва IIJlalI{aI{eTo.
за двойния
Ilри ltoeMallc на всякО фиttансовО заllъJIя(енИс се сIIазва сис,tемата

Ilоltllис.
]

8 I" резу,l1,1,а,гитс
Io касовото изllъJlнеIJис Ita бюлжта о,г 01 .01 .20l 8 г. ло З0,06,20l

са сJlс/lIlи,гс:

l. Разчстни,|,е cpe/lcTBa по параграф

100

l . I-оJtиttttlо уточIIеII tlлаIl lIo деЙrtост

- запла1и и възI|аI-ражлепия на персонала,

322

l51 000

:tB,

Изразхоzlвани са следI{ите cpellcl,Ba:

,

За запJlати 68 930.1lB,

II. Разчетни,ге cpellcTBa llo параl,раф 200
1.I'одишlttо yTol{HeH IIJIаII Ilo дейнос,т
Изразхо.лвани сjIедttите сре/lсl,Rа:

- llруги възнаI,ра)rqlсния tla l|ерсоttала,

З22

24 800

ИзIlлатени r,раж.цаLIски ,цоr,овора - 0 лв,

,

ИзttJtа,I,еllи суми rro

,

обезшlетеItия на IlерсоIrала

. /lруги

СБКо

1

-

466

лв,

0 лв,

плащаI{ия и вт,знаграждения 850

.ltB,

,llB,

вноски от
III. Разчеr,ните средства Ito параграф 500 - осигурителни
работодателя.
I'одиlttttо уточтlеll IIJlaIl IIо дейttост З22
Изразхо.ttва}{и са сJIедuIите cpellcTBa:

l4.

.

ДОО -

-

34 720 лв,

11 709 лв.

. УГlФ. l(ЗГIО
. llЗК() -

2622llB.
1 548 :tB.

4 З44 slB.

IV.Разчетниl.есреДсТВаПоrlараграф1000_иЗДръжкаВрамкиТенабюДжеr'а.

З22

1.

f'одишtttо уточFIеtl пJrаI{ по дейttост
Изра:зхо:tваI{и са сле/lните средства:

.

За xpat{a '- 5 902 лв,

.

За постеJlен инвеIi,гар и облекло

.

За

.

За материаJIи

.
.
.

у,lебilиuи 137
-

*

450

l04 257

:lB,

зrB,

rrB,

5 807

,ltB,

За во/lа. горива и енергия -- 8 059 лв,
За вънruни услуги

-

13 159 лв,

За командировки в страната - 0 лв,

,

За застраховки

.

в llруги - 0:tB,
/1руr,и разходlи. некласифицираlIи

2.

l'одиrпtlо уточнен

-

266

,ltB,

IIJIaII

по дейност 3389

-

0 лв,

Изразхоltваllи са сJrе/lните сре/{с],ва:
-0
За учебrrи и Irаучно-иl]сJIе/lоватеJIски разхо/tи

3.

I-олишно уточнен план по дейност 77l3

Изразхолвани са следните среIlства:

Заматериали -0лв,

-

0 лв,

,ltB,

и
придобиване на компЮТрИ
5200
параграф
по
Vl.Разчетните средства
хардуер.
з22 - l0 392 лв,
1. I'о/tиtltно уточI{ен IIJlaIl тlо дсйttост

-

сре/lстRа:
Изразхо.ttваIIи са след}tитс

.

и хардУер
За придобиване на комlIютри

.

обору:tване
За придобиване на /tруго

.

иIIвентар
За при2lобиване I{a стораl{ски

5 992 лв.

3 510 лв.
890

.ltB.

и I{сразпjIатеtIи залъjl}кения,
са /lоlIуснати l1росрочия
За от.lе,гtlия lIериод не

