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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

От Димка Рангелова Христова 

Директор на ДГ“Д-р Едгар Бороу“, гр. Пловдив 

 

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ“Д-р Едгар Бороу“ за периода 01.01.2018 – 

30.06.2018 г. 

 

Обща планирана субсидия разпределена по дейности, както следва: 

държавна дейност за 2018 г. – 443329 лв. и местна дейност за 2018 г. – 161836 лв. 

представляват общия бюджет на ДГ“Д-р Едгар Бороу“ за календарната 2018 г., 

който възлиза на стойност – 605165 лв. 

 

Разпределението на разходите по параграфи от ЕБК към 30.06.2018 г. са 

както следва: 

 

І. Държавна дейност 311 ДГ -  общо разходи 183927 лв. в т. ч.: 

1. §§0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения: 130895 лв. В тях се включват 130235 лв. за трудови възнаграждения и 

660 лв. за ДТВ; 

2. §§0202 За персонала по извънтрудови отношения: 0 лв. за граждански договор 

на юрист; 

3. §§0205 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: 

12377 лв. В тях се включват 2250 лв. за СБКО и 10127 лв. средства за облекло на 

педагогическия и непедагогическия персонал; 

4. §§0208 Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: 2279 лв.; 

5. §§0209 Други плащания и възнаграждения: 2405 лв. за 3-те дни болнични от 

работодателя; 

6. §§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО: 17108 лв.; 

7. §§0552 Осигурителни вноски от работодател за УПФ: 3224 лв.; 

8. §§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател: 7042 лв.; 

9. §§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 2574 лв.; 

10. §§ 1011 Храна: 1422 лв. храна за подготвителните групи; 

11. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 0 лв. за учебни книжки на 5 и 

6 годишните деца; 

12. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 3155 лв. за топлоенергия; 

13. §§ 1020 Разходи за външни услуги: 1446 лв. в т. ч.: 1170 лв. за курсове за 

обучение на директор и учители; 259 лв. за замерване на параметрите на средата; 0 лв. 

за трудова медицина; 17 лв. транспорт учители  

14. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 0 лв. 

 

ІІ. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 77416 лв. в т. ч.: 

1. §§ 1011 Храна: 31360 лв. за храна на децата  

2. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 965 лв. специално работно облекло  

3. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 0 лв. за учебни помагала на І и 

ІІ група  
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4. §§ 1015 Материали: 7362 лв. в т. ч.: 

- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: 3604 лв. 

- канцеларски материали: 557 лв. 

- строителни материали и материали за поддръжка на ДГ: 1789лв. 

- консумативи за принтери и копирни машини: 1105 лв. 

- пожарогасители: 307 лв. 

- материали за ел. ремонти: 0 лв. 

5. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 29422 лв. в т. ч.: 

- вода: 3033 лв. 

- ел. енергия: 5982 лв. 

- топлоенергия: 20407 лв. 

6. §§ 1020 Външни услуги: 4709 лв. в т. ч.: 

- телефони: 385 лв. 

- интернет: 150 лв. 

- поддръжка на счетоводна и ТРЗ програма: 1172 лв. 

- пране на постелъчен инвентар: 944 лв. 

- поддръжка на асансьори: 480 лв. 

- поддръжка на компютърна техника: 156 лв. 

- зареждане на пожарогасители: 160 лв. 

- удостоверения за проверка годност на техника, ел. подписи и др.: 89 лв. 

- поддръжка на сайт: 144 лв. 

- анализ на водата в басейна: 120 лв. 

- ремонт на ел. уреди: 0 лв. 

- транспортни разходи: 114 лв. 

- подновяване на здравни книжки: 0 лв. 

- квалификационен курс директор по програма „Монтесори“: 795 лв. 

7. §§ 1051 Командировки в страната: 0 лв. 

8. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 3598 лв. ремонт и сертифициране на 

детски площадки 

 

Изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.  за държавна дейност е 41.49% и 

47.84% за местна дейност. 

Няма направени преразходи по отделните параграфи. 

Няма просрочени задължения към доставчици. 

 

 

 

 

 

Мина Найденова    Димка Христова 

Гл. счетоводител    Директор на ДГ“Д-р Едгар Бороу“ 


