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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „МИР” към 30.09. 2020 г. 

 

Бюджетът на ДГ„МИР” на територията на район „Западен” за 2020 г. се 

определя на база утвърдените формули  със Заповед № 20OА415/26.02.2020 г. за 

държавна  и  Заповед № 20ОА417/26.02.2020 г. местна дейност на Кмета на Община 

Пловдив за 2020 г, реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата 

дейности /ДДД/ за 2019 г., както и допълнително извършени корекции през 2020 г. от 

първостепенния разпоредител - Община Пловдив. 
Общата сума на Бюджета на ДГ „МИР”, район „Западен” към 30.09.2020 г. 

възлиза на стойност 938 567лв. и е разпределен по дейности както следва: 

 

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  /ДДД/:             753 767лв. 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  /МД/                184 800лв. 

 

І. Делегирани от държавата дейности 

С бюджета от Делегираните от държавата дейности/ ДДД/ основно се покриват 

разходите за заплати, други допълнителни възнагараждения 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 „МИР” по параграфи от ЕБК към 

30.09. 2020 г. са както следва: 
& 01-01  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения        306 098лв. 

& 02-02 извънтрудови правоотношения         980лв 
& 02-05  изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение          13 710лв. 

& 02-08  обезщетения за персонала с характер на възнаграждения               4 517лв. 

& 02-09  други плащания и възнаграждения                 2 571лв. 

& 05-51  осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/         36 496лв. 

& 05-52  осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/            8 670лв. 

& 05-60  здравно осигурителни вноски от работодател              15 748лв. 

& 05-80  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател             8 060лв. 

& 10-00  Издръжка                                 9 060лв. 

& 10-11  Храна                           659лв. 

& 10-14  Учебни и научно изслед.разходи                                                                                            3 791лв.   
& 10-16 Вода горива енергия                                                                                                                  1 594лв.  
& 10-20  Разходи за външни услуги                                                                                                       2 966лв. 

              -квалификация                                                                                                                               1 301лв. 

              - хонорар адвокат                                                                                                                          1 410лв. 

             -командировки СОК Камчия                                                                                                           255лв. 

& 10-92 Глоби неустойки и лихви                                                                                                              50лв. 

& 52-03 Оборудване,машини и съоражения                                                                                        3 600лв. 



   
 

ОБЩО РАЗХОДИ  - ДДД  -                   409 510лв. 

 

 

 

ІІ. Местна дейност 
С бюджета от местна дейност основоно се покриват разходите за издръжка в 

детската градина.  

 

1. Разпределението на разходите в дейност 311 – ДГ-МД за всички ДГ  по 

параграфи от ЕБК към 30.09.2020 г. са както следва: 

 
& 10-00  Издръжка                            90 036лв. 

& 10-11  Храна                33 163лв. 

& 10-13  Постелен инвентар и облекло                                                                                              4 650лв. 

& 10-14  Учебни и научно изслед.разходи                                                                                          3 335лв.   
& 10-15  Материали                 8 992лв. 

  В т.ч:    - консумативи                3 507лв. 

                            -канцеларски материали                                                                                                 620лв. 

  - материали за поддръжка на сграден фонд                                                               1 983лв.    

                            - други материали                                                                                                            695лв. 

                           -материали МОНТЕСОРИ                                                                                            2  032лв 

-дневници и други помощни материали за дейноста на ДГ                                                                    155лв 

& 10-16  вода, горива и енергия              28 649лв. 

 В т.ч.: - вода                                 646лв. 

  - ел.енергия                                                                                                                  15 391лв.

               - тец                              12 612лв.                

& 10-20 разход за външни услуги                          11 247лв. 

 В т.ч.: - пране                                 799лв. 

  - телефонни разходи                               618лв. 

                            - абонамент счетоводна програма             3 518лв. 

  - интернет                                              180лв. 

- абонамент  ел. СФУК                               1 412лв.  

                             - монтесори                                                                                                                      294лв. 

                            - басейнова дирекция                                                                                                       318лв 

                             -сот                                                                                                                                    504лв. 

                             -други външни услуги                                                                                                 1 488лв. 

                             -видеонаблюдение                                                                                                           864лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                             -транспортни разходи                                                                                                      260лв.                   

                             -педагогическа дейност по плуване                                                                                992лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ  - МД                                                             90 036лв. 

 

Към 30.09.2020 г. в ДГ “МИР” – МД са усвоени 49% от предвидените в бюджета 

средства. 

Няма направени преразходи по отделни параграфи  от ЕБК 

 

Изготвил                                                                        Директор ДГ”МИР“ 

Иванка Коловска                                                            

Счетоводител ДГ“МИР“                                   Генчо Биволарски    
 


