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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Относно: Изпълнение на бюджета на Д Г

СВЕТЛА ” към 31.12.2019 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 536 123лв. и е разпределен по дейности както следва:
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /Д Д Д /:

419 169 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/

116 954 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
31.12.2019 г са както следва:
318361лв.
& 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения
& 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение 14020лв.
1323лв.
& 02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения
1389лв.
& 02-09 други плаания и възнаграждения
& 05-51 осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДД/ 39199лв.
9249лв.
& 05-52 осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/
16642лв.
& 05-60 здравно осигурителни вноски от работодател
751 Злв.
& 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
6689лв.
& 10-00 Издръжка
3458лв.
& 10-11 Храна
2585лв.
& 10-14 Учебни и научно-изследоват.разходи
646лв.
& 10-20 разход за външни услуги
В т.ч.: - Квалификация и обучение персонал
464лв
ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД

-_______________________________________________ 414 385лв.

2. Дейност 713 Спорт за всички - ДДД
Към 31.12.2019г. са получени и разходвани в дейност 713 Спорт за всички ДДД средства на
стойност 310лв. целеви средства. Същите ще бъдат изразходени, съгласно предварително
представените от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление,
както следва :
§ 10-15

М атериали

310лв.

3. Дейност 338 Ресурсно подпомагане - ДДД
Към 31.12.2019г. в дейност 338 Ресурсно подпомагане ДДД са получении целеви средства
на стойност 417лв. В същата дейнст се планират и отчитат разходите по норматива за
създаване на условия за приобщаващо образование на деца на ресурсно подпомагане в
детските градини, в които възпитават и обучават децата. Не по-малко от 40 на сто от
размера на норматива се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с
подпомагане на обучението на децата на рерусно подпомагане.
§ 10-15
Материали
417лв.
II. Местна дейност
1. С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в
детската градина.
& 10-00 Издръжка
109775лв.
& 10-11 Храна
56872лв.
& 10-13 Поетелен инвентар и облекло
258лв.
& 10-14 Учебни и научно-изследов.разходи, книги
2100лв.
& 10-15 Материали
22081лв.
В т.ч : - Перилни и почистващи материали и консумативи
2999лв.
- Канцеларски материали
1711лв.
- Образователна литература
155лв.
- Пясък за пясъчници на двора
900лв.
- Материали за поддържка на сграден фонд
500лв.
- Пожарогасители
93лв.
- ел. Уреди
420лв.
- очила
450лв.
- играчки
2000лв.
- Други материали
66лв.
& 10-16 вода, горива и енергия
25487лв.
В т.ч.: - вода
2954лв.
- ел.енергия
11050лв.
-газ
. 11483лв.
& 10-20 разход за външни услуги
15168лв.
В т.ч.: -пране
1726лв.
- телефонни разходи
1400лв.
- интернет
180лв.
- Абонамент счетоводна програма
3581лв.
- Абонамент периметрова охрана
2016лв.
- Абонамент ел. СФУК
1638лв.
- Поддържка на уеб сайт
487лв.
- Педадогическа дейност по плуване
875лв.
- Котлонадзор
690лв.
- Техническо обслужване пожарогасители
264лв.
- Микробиологичен анализ и водовземане
180лв.
- Поддръжка на уреди и сграден фонд
624лв.
- Медицински изследвания за подновяване на здравни книжки
432лв.
- Разходи за градски транспорт
448лв.
- трудова медицина
362лв.
- ДРУ™
274лв.
& 10-51 Командировки в страната
172лв.
& 52-03 Придобиване на ДМА (площадки)
5964лв.
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ОБЩО РАЗХОДИ - VI I

115 739лв.

Към 31.12.2019 г. в ДГ “СВЕТЛА” - МД са усвоени 98,96% от предвидените в
бюджета средства.
Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил:
Зоя Камб^зйва
счетоводител ДГ “СВЕТЛА”

Директор ДГ “СВЕТЛА“ :
Людмила Тошева
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