
ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”- гр. ОРЯХОВО
обл. Враца, ул. "Вапцаров” Ме 31, тел. 0894385026

ОТЧЕТ
на ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 2022

второ тримесечие
към 30.06.2022г.

55 План Отчет|Обяснителна
2022 г. 31.03. записка

2022 г.
Заплати за персонала нает по трудови и служебни 01-00|2635971 125521

правоотношения
- заплати на персонала зает по трудови 01-01|263597|125521 От които:

правоотношения
Заплати за
персонал

Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 17797 13944
- за нещатен персонал по трудово правоотношение 02-01|3297 3297 Заплати на

работниците от
бюрото по труда

- заплати извън трудови правоотношения 02-02 6510|6332 Граждански
договор -

пом.огняЯ

- изплатени суми от СБКО 02-05 6490 3371 СБКО

- други плащания и възнаграждения 02-09 1500 944 Три дни от
болничните за

сметка на
работодател

Задължителни осигурителни вноски от работодател|05-00 59062 29477 Осигурителни
вноски

- осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 32554 16193 доОо

- осигурителни вноски от работодател за УПФ 05-52 6500 3274 УПФ

- здравно осигурителни вноски от работодател 05-60 13464 6691 ЗОВ

- вноски за доп.задължително осигуряване от 05-80 6594 3319 дЗПпо

работодател
Издръжка- обща 10-00 7792060

Издръжка-държавни дейности 57920 37601
- храна 10-11 10000 5892

- работно облекло 10-13 2700 0

- учебни материали 10-14 806 719
- материали 10-15 10027 5939
- вода,горива,енергия 10-16|13000 10552 Вода и

ел.енергия
- външни услуги 10-20 20467 14020 Интернет,

квалификация
- командировки 10-51 500 2771

- застраховки 10-62 420 208|Застрахователна
полица

- придобиване на стопански инвентар 19-01 100 6 Заверка на
пълномощно

- държавни такси 52-03 0 0

Издръжка - местни дейности 20000 19989 |



- храна 19-1 4200 4200 Хранителни
продукти

- материали 10-15 2400 2395 1.Канцеларски
материали,

2.Перилни
почистващи
препарати и
дезинфектанти
3.,Материали за
поддържащ
ремонт на мивки
и тоалетни,
4. Строителни
материали

-вода,горива „енергия 10-16 11000 11000 1.Вода
ЗЕл.енергия,
3.Въглища

-външни услуги 10-20 2400 2394 1.Телефони,инте
рнет и
изплащане и
такси за таблети
2.Обслужване на
ПП“ Цастливо

детство“
3.Обслужване и

профилактика на
ксерокс

4.ДДД-услуга

- командировки 10-51 0 0

- придобиване на стопански инвентар 52-05 5000 5000 Ел.печка

ОБЩО-ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 423476 231538

1.Заповед Ме103/1.06.22г. за прехвърляне на бюджетни кредити от параграф 02-05

др.възнаграждения в параграф 10-15-материали
- от параграф 10-98 др.разходи в параграф 10-14 учебни материали
2.Постъпления на средства във връзка с изпълнение на проект „АПСПО“-
5067лв.„които са изразходвани за възнаграждения и образователни материали
3. Актуализация на средства от Бюрото по труда във връзка с договор
51100572121036от 28.09.21г. по ПОЗПБЛ- 2492лв. за периода ом.04.-м.06.22г.

4.Постъпления на средства за пътни разходи-527лв.„,които са изразходвани за

възстановяване на пътни разходи на пътуващ учител
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