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ДГ  „ ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” –  Район „Северен” 

ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА 

       Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311 –  ДГ към 30.09.2022г. 

        Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”  на територията на Район „ Северен“ за 2022г. е определен 

на база утвърдените формули със Заповед № 20 ОА 631  от 31.03.2022  година и Заповед № 21 ОА 

632  от  31.03.2022  година на Кмета на Община Пловдив. 

       Общата сума на Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО  ПЕТЛЕ”  район „ Северен“ с адреси: ул. „Петър 

Шилев” №1 и ул. Генерал Кутузов” № 4  възлиза на 1 293 252.00 лв. и е разпределен по дейности 

както следва: 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/:      1 230 103 лв. 

  РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ /ДДД/:             2 774 лв. 

  СПОРТ                                               810 лв. 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / :                                                      59 565 лв.                                           

       I.    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 разходи за 

издръжка – разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителни групи, 

средства за подпомагане храненето от ПГ, текущи ремонти и капиталови разходи , храна, услуги, 

материали и др.Разпределението на разходите в ДДД за  ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” по параграфи от 

ЕБК към 30.09.2022 г.са както следва: 

                  1.  Дейност 311 – ДГ и ОДЗ – Делегирани от държавата дейности: 

         § 01-01  - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения        476 754.00лв., 

             В това число: 

                  - за основни заплати – 321 220.00 лв. 

     Редовно се начисляват и изплащат средствата за ПКС, клас квалификация, клас 

прослужено време, доплащане по ЗЗЛД и работа с ПП, за водене на документация.  

           § 02-01  – за нещатен персонал нает по трудови правоотношения       

     § 02 -02 – за персонала по извънтрудови правоотношения             830.00           

 

         §02-05  - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на   възнагр. 

                                         17 293.00 

  в т.ч.: 

         - за СБКО           6 293.00 лв.; 
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- за представително облекло   11 000 .00 лв. 

 

§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения     3 441.00 

§ 02-09 – други плащания и възнаграждения            5 585.00 

§ 05-51 – осигур.вноски от работодатели за Държавно общ.осигуряване (     ДОО )  

              55 993.00 

§ 05-52 – осигур. вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд(   УчПФ ) 

               13 706.00 

§05-60 – здравно осигурителни вноски от работодатели      24 349.00 

§ 05-80 – вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  

                                   13 365.00 

§ 10-00 – Издръжка                  91 627.00 

§  10-11 – Храна 

в т.ч. и ср-ва за подпом.хранене на деца от ПГ                      47 152.00 

 

§  10-13 – постелен инвентар и раб. Обл.           6 400.00 

§   10-14 – уч. и научноиз. разх. и книги за библ.                         9 588.00 

§   10-15 – материали                         3 701.00 

В т.ч.: хигиенни       1782,00 

Строителни                                         892,00 

Канцеларски                                         848,00 

Съоръжения за двора      1152,00 

Фризер          519,00 

 

§10-16- вода, горива, енергия                                                     12 485.00 

Ел.енергия      8571,00 

Топлинна енергия     1838,00 

Вода       2176,00 

 

§10-20 – разходи за външни услуги     12 301,00 
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-пране         3938,00 

-телефони          582,00 

-консултации Омекс          210,00 

-еСФУК           568,00 

-охрана           768,00 

-ел.подпис                 5,00 

-домейн             189,00 

-абонам. Поддръжка хардуер и софтуер       450,00 

-маркетинг ДГ                    179,00 

-възстановяване видеонаблюдение                            425,00   

    -квалификация                    2805, 00  

- счетов. програма                    230,00   

-Труд. Медицина                   1247,00 

-ел. ремонт                                                          76,00 

-интернет                                                               59,00 

-зареждане тонер                                         270,00 

-транспорт                                                                                300,00 

Общо:  12 301.00 

§10-51 – командировки в страната                     0.00 

§51-00 – основен ремонт на ДМА           0.00 

§52-01 – компютри и хардуер                                                       0.00 

§51-05 – Стопански инвентар           869.00 

 

ОБЩО РАЗХОДИ  Д.311 – ДГ – ДДД:     703 812.00 лв. /Без  д-ст  338 и д-ст 713// 

 

2. Дейност 713 – СПОРТ ЗА ВСИЧКИ – Делегирани от държавата дейности: 

Към 30.09.2022 г. са получени и усвоени средствата за дейност 713 – Спорт  за всички – ДДД в 

размер на 810.00 лв. 

3. Дейност 338 – РЕСУРСНО  ПОДПОМАГАНЕ 
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Към 30.09.2022 г. в дейност 311 –ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”  са усвоени от предвидените по 

бюджета средства за ДД в размер на 1752.00 лв., разрешените  2774.00 лв.. 

 

II. Дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – Местни дейности: 

§ 10 – 00       Издръжка       33 685.00 

§ 10-11 – храна     ••      9 781.00 

§ 10-13 – постелен  инвентар и облекло              0.00 

§ 10-14 – уч. и научно–изслед. Разх. и книги за библиот.            0.00 

 

§ 10-15 – материали:                           567.00 

•  строителни м-ли                                      48.00 

•   хигиенни м-ли                  0.00 

•   фризер                                                                      516.00 

•                                                0.00 

 

§10-16 – вода, горива и енергия                            14 150.00 

в т.ч. 

• - вода                   1110.00 

• -  ел.енергия                          6269.00 

• -  топлофикация               8571.00 

§10-20 – разходи за външни услуги           7 387.00 

в т.ч. 

• пране                            1740.00 

• телефонни разходи                               683.00 

• охрана                             960.00 

• абон. обслужв. счет. програма  `                                   440.00 

• еСФУК                  142.00 

• интернет                              390.00 

• зареждане тонер                                                                                    330.00 

• консултации Омекс                             168.00 
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• ключ-електронен подпис                            716.00 

• е - СФУК                               532.00 

• настройка интерактивна дъска                   96.00 

• здравни книжки                    840.00 

• ремонт климатик и ел. ремонти                  350.00 

 

ОБЩО РАЗХОДИ  МД:      

                                33 685.00лв. 

Усвоените  общо средства от предвидените от бюджета за МД към 30.09.2022г.  са  56 %. 

Към 31.09.2022 г. има неразплатени фактури към доставчици на стойност  9 678.95 лв., както следва: 

§ 10 11 храна    8953,91 

§ 10 20 услуги       326,88 

Към момента на изготвяне на обяснителната записка  всички задължения са платени. 

В ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”  НЯМА просрочени задължения  за трето тримесечие на 2022 г. 

 

 

Изготвил: 

/М. Атанасова/ 

 

 

 

 

 


