СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - КЮСТЕНДИЛ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 31.03.2014 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г

Към 31,03,2014 г са преведени за финансиране за училището и общежитието
общо 201473.00 лв. От такса за общежитие са събрани 215.00 лв, от които са заплатени
данък по ЗКПО - 61.64 лв.
Към 31,03.2014 г по параграф 0100 „Заплати по тр .правотношения и ДМС” в
училището са планирани 76250.00 лв, а са отчетени 55764,00 лв или икономия от 20486,00 лв.
По параграф 0200 „Др. плащания и възнаграж.” са планирани 6500,00 лв , а са отчетени
9466,00 лв или преразход от 4520,00 лв . По параграф 0500 „Задълж. Осигурителни
вноски”към 31.03,2014 г са планувани 16875,00 лв , при отчетени такива за 12173,00 лв., или
налице е икономия от 4702,00 лв.
При планирани общо в училище 99625,00 лв трудови разходи, са отчетени
77403.00 лв или е отчетена икономия от 22222.00 лв.
За издръжка за материални разходи в училището към 31.03,2014 г са планувани
80198.00 лв, а са отчетени 32328,00 лв, или икономия от 47870,00 лв.
По параграфи изпълнението е както следва:
Параграф
план
отчет
+/1011 - Храна 38323
1013 - Облекло
7000
1014 - Учебни разходи
1000
1015- Материали 6479
1016 - Горива и енаргия - 6000
1020 - Външни услуги
12000
1030 - Текущ ремонт 3000
1051 - Командировки
600
4000 - Стипендии
4096

19675
350
3010
4702
3273
218
1100

- 18648
- 6650
-1000
-3469
-1298
-8727
-3000
-382
- 2996

Общо за училището за 3 - те месеца на 2014 г са планувани 179823лв, и са
израдходвани 109731. 00 лв.
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В общежитието на училището към 31,03,2014 г са планувани 15606 лв трудови
разходи, а са отчетени 12880 лв или икономия от 2726 лв.
Към 31,03.2014 г по параграф 0100 „Заплати по тр .правотношения и
ДМС” в общежитието са планирани 12811,00 лв, а са отчетени 10652,00 лв. икономия от 2159
лв. По параграф 0500 „Задълж. Осигурителни вноски”към 31,03,2014 г са планувани 2775,00
лв , при отчетени такива за 2228,00 лв.
При материалните разходи в общежитието са планувани 3120,00 , и са отчетени
4812,00 лв.
По параграфи изпълнението е както следва:
Параграф
план
отчет
+/1016-Г ор и в а и енаргия -

3120

4812

+1692

Общо за общежитието към 31,03,2014 г са планувани 18726 лв, трудови и
материални разходи , а са отчетени 17692,00 лв. или икономия от 1034,00 лв

