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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Относно: Изпълнение на бюджета на Д Г „СВЕТЛА ” към 31.03.2019 г.
Бюджетът на ДГ „СВЕТЛА” на територията на район „Западен” за 2019 година се
определя на база утвърдените формули със Заповед № 190А370/22.02.2019г., за държавна и
Заповед № 190А361/21.02.2019г., за местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2019
г., реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2018
година, както и допълнително извършени корекции през 2019 година от първостепенния
разпоредител - Община Пловдив/ с червено е при приключване на календарната година/.
Общата сума на Бюджета на ДГ „СВЕТЛА”, район „Западен” за 2019 г. възлиза на
стойност 521 791лв. и е разпределен по дейности както следва:
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /Д Д Д /:

408 316 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/

113 475 лв.

I. Делегирани от държавата дейности
С бюджета от Делегираните от държавата дейности/ ДДД/ основно се покриват
разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови
правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за
осигурителни вноски, както и разходите за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на
педагогическия персонал, учебни разходи за подготвителните групи, храна, текущи
ремонти и капиталови разходи, и др.
1. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „СВЕТЛА” по параграфи от ЕБК към
31.03.2019 г са както следва:
& 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения
52 244лв.
& 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение
882лв.
& 02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения
64лв.
& 02-09 други плаания и възнаграждения
332лв.
& 05-51 осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване/ДД/
6 152лв.
& 05-52 осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/
1 465лв.
& 05-60 здравно осигурителни вноски от работодател
2 662лв.
& 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
1 219лв.
& 10-00 Издръжка
250лв.
& 10-20 разход за външни услуги
250лв.
В т.ч.: - Трудова медицина
250лв

ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД

65 270лв.

II. Местна дейност
1. С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в
детската градина.
& 10-00 Издръжка
& 10-11 Храна
& 10-15 Материали
В т.ч : - Други материали
& 10-16 вода, горива и енергия
В т.ч.: - вода
- ел.енергия
- газ
& 10-20 разход за външни услуги
В т.ч.: - пране
- телефонни разходи
- интернет
- Абонамент счетоводна програма
- Абонамент периметрова охрана
- Абонамент ел. СФУК- Поддържка на уеб сайт
- Педадогическа дейност по плуване
- Котлонадзор
- други външни услуги
& 10-51 Командировки в страната
ОБЩО РАЗХОДИ - МД

27 962лв.
10 780лв.
40лв.
40лв.
12 599лв.
880лв.
3 077лв.
8 642лв.
4 371лв.
296лв.
352лв.
45лв.
1 754лв.
504лв.
378лв.
239лв.
485лв.
204лв.
114лв.
172лв.
27 962лв.

Към 31.03.2019 г. в ДГ “СВЕТЛА” - МД са усвоени 24.64% от предвидените в
бюджета средства.
Няма направвш преразходи по отделни параграфи от ЕБК.
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