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55 План Отчет|Обяснителна
2020 г. 30.09. записка

2020 г.
Заплати за персонала нает по трудови и служебни 01-00 1224439 1220203|Актуализация -
правоотношения З669лв.
- заплати на персонала зает по трудови 01-01|2244391 220203 От които:
правоотношения Заплати за

персонал,
диференцирано

заплащане на
педагогическия
персонал, ДМС

за Коледа на
персонала

Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 24039 22811
- за нещатен персонал по трудово правоотношение 02-01 6639 6639 Заплати на

работниците от
бюрото по труда

- заплати извън трудови правоотношения 02-02 6500 6068 Граждански
договор

медиатор и
граждански

договор -

пом.огняр
- изплатени суми от СБКО 02-05 9300 9110 СБКО

Представително
облекло за

педагогческия
персонал

- други плащания и възнаграждения 02-09 1600 994 Три дни от
болничните за

сметка на
работодател

Задължителни осигурителни вноски от работодател|05-00 51142 50730 Осигурителни
вноски

- осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 28238 27878 доо
- осигурителни вноски от работодател за УПФ 05-52 5555 5542 УПФ
- здравно осигурителни вноски от работодател 05-60 11606 11606 Зов
- вноски за доп.задължително осигуряване от 05-80 5743 5704 дЗПпо
работодател
Издръжка- обща 10-00 92676 51784
Издръжка-държавни дейности 39676 11807

- храна 10-11 3854 0
- работно облекло 10-13 2700 2700|Работно облекло

за



непедагогически
я персонал

- учебни материали 10-14 1898 1919
- материали 10-15 5115 2552 За ремонтни

дейности
- вода,горива,енергия 10-16 11000 3866
- външни услуги 10-20 5000 1070 Поддръжка

програмен
продукт

ПП“ Щастливо
детство“

Поддръжка на
ИКТ в ДГ

- други разходи 10-98 10109
- държавни такси / разходи за хранителни проби в
БАБХ /

19-01 200

- Придобиване машини и съоръжения /капиталови
разходи/

52-03 624 624

Издръжка - местни дейности 53000 39977
- храна 19-1 16500 11591 Хранителни

продукти
- материали 10-15 6000 5277 1.Канцеларски

материали,
2.Перилни
почистващи
препарати и
дезинфектанти
3.,Материали за
поддържащ
ремонт на мивки
и тоалетни,
4. Конвекторни
печки
5.Принтер

-вода,горива „енергия 10-16 23200 16260 1.Вода
З2Ел.енергия,
3.Въглища

-външни услуги 10-20 6800 6396 1.Телефони,инте
рнет и
изплащане и
такси за
таблети,монтира

не на камери
2.Обслужване на
ПП“ Щастливо

детство“
3.Обслужване и

профилактика на
ксерокс и
климатик

4.ДДД-услуга

- командировки 10-51 500 453 Съвещания,
работни срещи

ОБЩО-ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3931206 346152



Актуализации:

Г. Заповед Мо47/30.12.20г.- за прехвърляне на бюджетни кредити:
- държавна дейност от параграф 05-80 в параграф 05-60 - 108лв.

П. Актуализации със средства от бюрото по труда във връзка с договор Ме

51100321921036 /26.08.19г. по Програма за обучение и заетост на
продължително безработни лица- от м.10. до м.12.20г. - 1461лв

ПШ.  Постъпления на средства във връзка с изпълнение на проект „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование , Дейност Ти
Дейност 3- 1622,6З3лв.,изразходвани за възнаграждения и образователни
материали, както и за покриване на такси

ГУ. Приход от АСП- 40 лв.

У. Приходотамбалаж -38 лв.

УЕ. По ПМС 46 /19.03.20г. на МС за подпомагане на ФВС-144 лв.

ДГ“ Пролет приключи финансовата 202О0година със следния преходен остатък:

- Държавни дейности: 37678,57 лв.
- Към проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното

образование“ -2331,85 лв.
- Местни дейности- 1302З3лв.. Това е сумата ,която е планирана в бюджета ,но

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити/ Общината/ не преведе на
детската градина. Причината е решение на ОбС, според което Общината намали
субсидиите на детските градини във връзка с Ковид-19
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