ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ ОТ БЮДЖЕТ 2016 Г. НА
ЦДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, ГР. ПЛОВДИВ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ», УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГР. ПЛОВДИВ!

Във връзка със Заповед № 16 ОА 405/23.02.2016 г. за утвърждаване на «Формули и правила за
определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за
2016 година в Община Пловдив, получени по единни разходни стандарти” и Заповед № 16 ОА 404/23.02.2016 г. за
утвърждаване на „Формули и критерии за определяне размера на средствата от местни приходи, които се предоставят
на общинските детски градини за 2016 година” на г-н Кмета на Община Пловдив, Ви предоставям следната
информация за изразходването на средствата през първото тримесечие на календарната 2016 г. по видове
и размери:
І. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:
№ на §:
01 00 Заплати- 87437,00 лв.
 01 -01 Възнаграждения по трудови правоотношения - 87437,00 лв.
02 00




Други възнаграждения и плащания - 3167,00 лв.
02 05 СБКО – 1395,00 лв.
02 08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 0 лв.-обезщетение за неизползван отпуск.
02 09 Други плащания и въднаграждения /3 дни от работодателя/ - 1772,00 лв.

05 00





Задължителни осигур. вноски от работодателя – 15875,00 лв.
05 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - 8888,00 лв.
05 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 1985,00 лв.
05 60 Здравни осигуровки от работодателя – 3846,00 лв.
05 80 Вноски от работодателя за Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ 1156,00 лв.

10 00 Издръжка – 13361,00 лв.
 10 11 Храна – 3136,00 лв.
 10 15 материали-784,00 лв.-пердета.
 10 16 вода, горива, ел.енергия - 9441,00 лв. - в това число:
-топлофикация
8159,00 лв.
-ел.енергия
1282,00 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 119 839,00 лв.
ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:
1

№ на §:
10 11 – Храна – 17763,00 лв.
10 15 – Материали – 14184,00 лв.
«Талес 07» ЕООД - 764,08 лв.– перилни и почистващи препарати.
«Дезин 1212» ЕООД - 900,00 лв. – дезинфектанти.
«Книжарница Пегас» ООД- 14,00 лв. – канц. м-ли – днев.за поддър. хиг.състояние на обекта.
«Офис-21»- 360,00 лв. - консумативи за принтери.
«МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ» Б-я- 221,76 лв. - кабели и флашки за връзка на ПС с телевизорите.
«КАН-УЧТЕХСПОРТ»-Б-я - 469,20 лв. – мебели.
«Слай» ЕООД-139,71- материали за ремонт и поддръжка.
«Фототапети» ЕООД - 3827,40 лв. – фототапети.
«Диор» ЕООД - 700,00 лв. – столове.
«Усмивката на вашето дете» ЕООД - 2420,36 лв. – дет. играчки.
«Танил» ЕООД-1016,64 лв.- цветни прозорци в групите.
«Лавена 11» ЕООД-478,85 лв. - панери за материали по групите.
«Елинис» ЕООД-17,19 лв. - хартия за печене на риба.
«Окото Пловдив» ЕООД-217,00 лв.- фотоалбуми по групите.
«Хаус Маркет България» АД - 129,28 лв. - осветителни тела.
«Божидар 63» ЕООД - 990,02 лв. – килими.
«Алекс Трейд 2010» ЕООД - 21,39 лв. – обезмаслител.
«Хиполенд» АД - 1242,77 лв.- играчки.
«Бонтрейд» ЕООД - 254,52 лв.- пердета.
10 16 – Вода, горива, енергия – 5971,00 лв.
 «В и К» ЕООД - 102,00 лв. - вода
 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 2493,00 лв. – електрическа енергия.
 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД – 3376,00 лв. – топлинна енергия.
10 20 – Разходи за външни услуги – 3023,00 лв.
 «Рефреш ООД» - 1193,00 лв. - пране на бельо
 Телефони – 275,00 лв. в това число:
o «Българска телекомуникационна компания» ЕАД – 115,28 лв.
o «Мобилтел» ЕАД – 57,58 лв.
o «Район Централен» - за мобилен телефон – 65,68 лв.
 «Близу Медия енд Броудбенд» ЕАД – 78,00 лв-интернет.
 «Лифт класик» ЕООД – 288,00 лв.- абонаментно поддържане на асансьори.
 Други външни услуги – 1189,00 лв. в това число:
«Диуеър»ЕООД - 136,08 лв.- абонаментно поддържане конто-програма счетоводство.
«Адванс» ЕООД - 762,00 лв. - абонаментно поддържане ПП «Омекс», «Калкулации».
«РЗИ» Пловдив - 100,00 лв. - анализ вода.
«Дени файер» ЕООД - 91,68 лв. - презареждане пожарогасители.
«Джи Ви Ти Локсмит» - 21,00 лв. - изработка на ключове.
«Слай» ЕООД-77,62 - изработка на материали за ремонт и поддръжка.
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 40941,00 лв.
С уважение,
Ирена Милушева,
Директор на ЦДГ „Малкият принц”
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