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О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 Г. -  ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 

НА ДГ ..МАЛКИЯТ ПРИНЦ”. ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ»,

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 четвъртото тримесечие на 2016 г.

I. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:
№ на §:

01 00 Заплати- 92 298,00 лв.
• 01-01 Възнаграждения по трудови правоотношения -  92 298, 00 лв.

02 00 Други възнаграждения и плащания - 3 127,00 лв.
• 02 05 СБК О -1 481,00 лв.
• 02 08 Обезщетения с характер на възнаграждения -  724,00 лв.-обезщетение за неизползван 

пл.год. отпуск.
• 02 09 Други плащания и възнаграждения /3 дни от работодателя/ - 922,00 лв.

05 00 Задължителни осигур. вноски от работодателя -1 9  813,00 лв.
• 05 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - 10 543,00 лв.
• 05 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ -  2 705,00 лв.
• 05 60 Здравни осигуровки от работодателя -  4 749,00 лв.
• 05 80 Вноски от работодателя за Допълнително задължително пенсионно осигуряване 

/ДЗПО/- 1816,00 лв.

• 10 00 Издръжка- 0,00
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02 00 Други възнаграждения и плащания - 3 127,00 лв.
• 02 05 СБКО - 1 481,00 лв.
• 02 08 Обезщетения е характер на възнаграждения -  724,00 лв.-обезщетение за неизползван 

пл.год. отпуск.
• 02 09 Други плащания и възнаграждения /3 дни от работодателя/ - 922,00 лв.

05 00 Задължителни осигур. вноски от работодателя -1 9  813,00 лв.
• 05 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - 10 543,00 лв.
• 05 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ -  2 705,00 лв.
• 05 60 Здравни осигуровки от работодателя -  4 749,00 лв.
• 05 80 Вноски от работодателя за Допълнително задължително пенсионно осигуряване

/ДЗПО/- 1 816,00лв.

• 10 00 Издръжка- 0,00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 99943,00 лв.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

№ на §:

10 11 -  Храна -  26 635,00 лв.

10 13 -  Постеловъчен инвентар и облекло -  356,00 -  спец.раб.облекло

10 15 -  Материали -  13 547,76 лв.
В това число:

«Макрос» ООД - 89,00 лв.задължителна учебна документация 
«Слай» ЕООД-178,80 лв.-материали за ремонт и поддръжка 
«Колор Принт БГ» ЕООД-71,22 лв,- календарчета 
«ФОТОТАПЕТИ» ООД - 3691,60 лв.- фототапети 
«Зебра» ООД-71,33лв,- тефтери със спирала 
«РААБЕ България» ООД- 40,00 -  трудово правна литература 
«Книжарници Пегас»ООД-16,00 лв.-канцеларски материали 
«Дани-96» ООД-7 999,99 лв,- подови настилки 
«Д-р Лесинска-оптика» ЕООД -150,00- очила за видеодисплей 
«Мега-оптик» ООД -  112,50 - очила за видеодисплей 
«Оптодент-Пенка Годева» ЕТ - 112,50 - очила за видеодисплей

«Копи Контрол Къмпани» ЕООД -  226,80 -  мултифункционално устройство за 5-та гр.
«Усмивката на вашето дете» ЕООД -  299,86 -  играчки за I-а група
«КАН-Учтехспорт Б-я» ООД -  237,00 лв. -  спортни игри
«Дени Файер» ООД -  101,96 лв. -  2 бр. пожарогасители -  воден и прахов
«Елитис» ЕООД -  17,80 лв. -  хартия домакинска
«Кид груп» ООД -  51,00 лв. -  лампи и ел.крушки
«Практикер Ритейл» ЕООД -  53,80 лв. -  лед крушки
«Дея 112014» ЕООД -  26,60 лв. -  домакински пликове за екскурзия
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10 16 -  Вода, горива, енергия -  13 852,32 лв.
В това число:

«В и К» ЕООД -  759,23 лв. - вода
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 3949,60 лв. -  електрическа енергия. 
„ЕВН България Топлофикация” ЕАД -  9143,49 лв. -  топлинна енергия.

10 20 -  Разходи за външни услуги -  1709,13 лв.

«Рефреш ООД» - 1152,00 лв. - пране на бельо 
«Българска телекомуникационна компания» ЕАД -82,80 лв.
«Мобилтел» ЕАД -  108,36 лв.
«Близу Медия енд Броудбенд» ЕАД -  77,97 лв-интернет.

«Лифт класик» ЕООД -  96,00 лв,- абонаментно поддържане на асансьори 
«Валмис» ООД -  192,00 лв,- абонаментно поддържане на асансьори

• Други външни услуги -  2543,69 лв. в това число:
«Диуеър»ЕООД- 136,08 лв,- абонаментно поддържане конто-програма счетоводство. 
«Адванс» ООД - 108,00 лв. - абонаментно поддържане ПП «Омекс», «Калкулации». 
«РЗИ» Пловдив -  60,00 лв. -  анализ вода на басейна.
«Копи Контрол Къмпани»ЕООД-64,80 лв - презареждане на тонер касети
«Фондация Кузманов» ЕООД-27,00 лв-обучение уебинар
«УК Съгласие-2004»-40,00 лв. - квалификация
«Рокар»ЕООД-13,00 лв. - презареждане на пожарогасител
«Дени Файер» ООД-17,68 лв,- презареждане на пожарогасители
«Тера е вита» ЕООД -  120,00 лв. -  наторяване на зелени площи в двора на ДГ
«Голдън Травел» ЕООД -  237,00 лв. — провеждане на спортен празник

52 05 -  Придобиване на стопански инвентар -  «Марио-88» ЕООД-1260,00 лв.- картофобелачка

ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 59 931,00 лв.
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