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ДО УС НА УН ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО СБУ КЪМ КНСБ В ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 4-ТО ТРИМКГТЧИГ НА БЮДЖЕТ 2018 Г.
НА ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”. ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И НА СБУ КЪМ КНСБ ПРИ ДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ»,
Във връзка със Заповед № 180А378/28.02.2018 г. на Кмета на Община Пловдив
за утвърждаване на формули и правила за определяне размера на бюджетните средства,
получени по ЕРС и заповед № 180А409/22.03.2018 г. за утвърждаване на формули и
критерии за определяне размера на средствата от местни приходи на Кмета на Община
Пловдив за детските градини за 2018 г. и Протокол №5/27.07.2018 Г. от ОС на
работниците и служителите
в ДГ „Малкият принц”, Ви предоставям следната
информация за извършените разходи по видове и размери за ЧЕТВЪРТОТО
тримесечие на бюджет 2018 г. към към 31.12.2018г.
I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се
покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по
трудови провоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи
за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация
на персонала, учебни разходи за подготвителните групи, храна по ПМС 308, текущи
ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ
„МАЛКИЯТ ПРИНЦ” по параграфи от ЕБК към 31.12.2018 г. са както следва:
- § 01-01 - възнаграждения на персонала по трудови правоотношения - § 02-02 - заплата на персонал по извън тр.правоотношение —

388 940

0.00

- § 02-05 - изплатени суми за СБКО -

18 633

- § 02-08 - обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение -

16 675

- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения -

2 547

- § 05-51 - осигурителни вноски от рабо тодател за ДОО -

49 646

- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ -

10 759

- § 05-60 - здравно -осигурителни вноски от работодател -

19 520

- § 05-80 - вноски от работодател за ДЗПО -

7 595

- § 10-11- храна -

8 904

- § 10 13 пост.инвентар и облекло-

0,00

- § 10-14 - учебни помагала-

3 798

- § 10 15 - материали
В т.ч.:- спортни стоки 238.00лв.

238

- § 10-16 - во д а ,горива и енергия -

0.00

- § 10-20 - разходи за външни услуги Вт.ч.:

1 274

Служба трудова медицина Награди спортен празникОбуч. по БДП -

680,00
238.00
356.00

- § 10-30 - текущ ремонт -

13 169

- § 51-00 - основен ремонт на ДМА -

0.00

- § 52-03- придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения -

0.00

- § 52 05 - придобиване на стопански инвентар

0.00

-

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.
Няма просрочени задължения към доставчици.
Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.12.2018г. - 541 698лв.

Дейност 311- ДГ и ОДЗ- Местни дейности;
II. С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за
издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност на
стойност до 2000,00 лв. се извършват само след писмена положителна резолюция от
Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник кмет. Когато
средствата в местната дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от
средствата в ДДЦ.
Разпределението на разходите в ДГ МАЛКИЯТ ПРИНЦ по параграфи от ЕБК
към 31.12.2018 г. са както следва:
- §10-11 - храна 64 261
-§ 10-13 - пост. инвентар и раб.облекло -

400

-§ 10-14 - Уч.и науч.р-ди,книги за библ. -

2 035

- § 10-15 - материали в т.ч.- перилни и почистващи -м-ли за монтаж на подова настилка-м-ли ремонт на басейна -теракот за коридора към басейна
-закупени пожарогасители-алуминиеви врати, врати от MDF
- ВИК части-сифон канален-

43 872
4 180
3 776
7 857
1 043
454
5 770
1 129
588

-бонд, пвц ламинат, фототапет, моноблок2 255
-м-ли за рем. и поддръжка на ДГ, дом.потр., за кухнята2 009
-костюм- топка60
-дезинфектанти2324
-канцеларски м-ли,тонер касети,глави за принтери
2235
-други м-ли /мебели, играчки, мрежов комутатор, лаз.многофункц.утройство,
рекл.материалили,- пердета, офис столове, велосипеди, тротинетки, очила 10 192
- § 10-16 - вода ,горива и енергия 39163
в т .ч .-в о д а 5035
-топлинна енергия 23306
- ел. енергия 10822
- § 10-20 - разходи за външни услуги 14668
в т.ч. - пране на бельо2250
- телефонни услуги760
- интернет 318
- ремонт ел.уреди 89
- Борика ел.подпис 41
- конто - програма
661
- абон.счетов.програма ОМЕКС
432
-ПП джейс калкулации1192
- абон.асансьори1152
-зареждане на тонер касети255
- квалификация 3085
- презареждане на пожарогасители 152
-др. външни услуги- /анализ на вода басейн, годишен контрол съоръжения игра,
лаб.изсл.здр.книжки, контрол изкуствено осветление,
антивирусна.програма,обработка архив, плуване, транспортни разходи/
4 281
- § 10-30 - текущ ремонт - § 10-51 - командировки в страната -§ 52-01- придобиване на компютри и харду ер- § 53-01- придобиване на прогр. продукти

Общо разходи от Делегиран бюджет МД към 31.12Д018г. Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.
Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетоводител:
Веселина Златанска

0.00
51
1 978
694

167 122 лв.

