ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 Г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, ГР. ПЛОВДИВ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕ
НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ «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 на г-н Кмета на Община
Пловдив, Ви предоставям следната информация за извършените разходи по видове и размери за
третото тримесечие на 2016 год.
І. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:
№ на §:
01 00 Заплати- 78200,00 лв.
 01 -01 Възнаграждения по трудови правоотношения - 78200, 00 лв.
02 00 Други възнаграждения и плащания - 11500,00 лв.
 02 05 СБКО – 780,00 лв.
 02 08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 10343,00 лв.-обезщетение за
неизползван отпуск.
 02 09 Други плащания и въднаграждения /3 дни от работодателя/ - 377,00 лв.
05 00







Задължителни осигур. вноски от работодателя – 16381,00 лв.
05 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - 8990,00 лв.
05 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 2149,00 лв.
05 60 Здравни осигуровки от работодателя – 3861,00 лв.
05 80 Вноски от работодателя за Допълнително задължително пенсионно осигуряване
/ДЗПО/ - 1381,00 лв.
10 00 Издръжка-930,00
10 14 уч.и науч.р-ди, книги за библ.-930,00-учебни помагала
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ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 99943,00 лв.
ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:
№ на §:
10 11 – Храна – 14086,00 лв.
10 14 – учебни помагала – 2929,00 лв. – за първа и втора група.
10 15 – Материали – 2680,00 лв.
В това число:
«Макрос» ООД-92,70 лв.задължителна учебна документация
«Слай» ЕООД-60,13 лв.-материали за ремонт и поддръжка
«Асоциация водна безопасност»-12,00 лв.-наръчник
«Техномаркет България»АД-399,00 лв.-хладилник
«Талес 07» ЕООД-1135,67 лв.-перилни и почистващи материали
«Дезин 1212» ЕООД-931,00 –дезинфектанти
«Книжарници Пегас»ООД-18,90 лв.-канцеларски материали
«Рамос 91» ЕООД-30,60 лв.-печати на дет.градина.
10 16 – Вода, горива, енергия – 5121,00 лв.
В това число:
«В и К» ЕООД - 905,00 лв. - вода
 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 2582,00 лв. – електрическа енергия.
 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД – 1634,00 лв. – топлинна енергия.
10 20 – Разходи за външни услуги – 2669,00 лв.
 «Рефреш ООД» - 446,40 лв. - пране на бельо
 «Българска телекомуникационна компания» ЕАД –110,59 лв.
«Мобилтел» ЕАД – 127,30 лв.
 «Близу Медия енд Броудбенд» ЕАД – 77,97 лв-интернет.
 «Лифт класик» ЕООД – 421,00 лв.- абонаментно поддържане на асансьори
 Други външни услуги – 1486,00 лв. в това число:
«Диуеър»ЕООД – 136,08 лв.- абонаментно поддържане конто-програма счетоводство.
«Адванс» ООД - 108,00 лв. - абонаментно поддържане ПП «Омекс», «Калкулации».
«ОДБХ» Пловдив – 20,97 лв. – пререгистрация кухня.
«Копи Контрол Къмпани»ЕООД-24,00 лв-презареждане на тонер касета
«Евроклас Консулт Плюс» ЕООД-44,00 лв-квалификация
«Дидаско груп»-452,40-квалификация
«Булмедикус»- 680,00-СТМ
«Борика Банксервиз»АД-19,80 лв.-електронен подпис
10 51-Командировки в страната-121,00 лв.- семинар на директора извън града
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 27606,00 лв.
С уважение,
Ирена Милушева,
Директор на ДГ „Малкият принц”
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