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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

във връзка със Заповед №22ОА631/31.03.2022 г. на Кмета на Община Пловдив за 
информация относно касовото изпълнение на бюджета на ДГ”Слънце” към 30.06.2022 г. 

 
 
І. Държавна дейност 311 ДГ -  общо разходи 391030 лв. в т. ч.: 
1. §§0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: 

254871 лв. В тях се включват 248071 лв. за трудови възнаграждения и 6800 лв. за ДТВ; 
2. §§0202 За персонала по извънтрудови отношения: 650 лв. за граждански договор на 

юрист; 
3. §§0205 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: 12731 лв. 

В тях се включват 4081 лв. за СБКО и 8650 лв. средства за облекло на педагогическия 
персонал; 

4. §§0208 Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: 531 лв.; 
5. §§0209 Други плащания и възнаграждения: 5534 лв. за 3-те дни болнични от 

работодателя; 
6. §§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО: 30759 лв.; 
7. §§0552 Осигурителни вноски от работодател за УПФ: 7582 лв.; 
8. §§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател: 13158 лв.; 
9. §§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 6620 лв.; 
10. §§ 1011 Храна: 13217 лв. храна за подготвителните групи; 
11. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 4800 лв. работно облекло на 

непедагогическия персонал; 
12. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 0 лв. за учебни книжки на 4, 5 и 6 

годишните деца; 
13. §§ 1015 Материали: 9541 лв. в т. ч.:  
- материали за дезинфекция против Ковид 19: 0 лв.; 
- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: 3861 лв. 
- канцеларски материали: 1329 лв. 
- строителни материали и материали за поддръжка на ДГ: 44 лв. 
- консумативи за принтери и копирни машини: 1718 лв. 
- пожарогасители: 0 лв. 
- преносим компютър: 599 лв. 
- материали за ел. ремонти: 0 лв. 
- градинска количка: 390 лв. 
- детски играчки: 1600 лв. 
- очила за компютър на директор, ЗАС и снабдител: 0 лв. 
14. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 13742 лв.:  
- топлоенергия: 6620 лв.; 
- ел. енергия: 4941 л.; 
-  вода: 2181 лв. 
15. §§ 1020 Разходи за външни услуги: 9539 лв. в т. ч.:  
- курсове за обучение на директор и учители: 0 лв.;  
- замерване на параметрите на средата: 352 лв.;  
- трудова медицина: 495 лв.; 
- интернет : 152 лв.; 
- телефони: 473 лв.; 
- ел. подпис: 5 лв.; 



- поддръжка на ТРЗ и счетоводна програма: 1606 лв.; 
- поддръжка на асансьори: 310 лв.; 
- пране постелъчен инвентар: 1456 лв.; 
- анализ на водата в басейна: 60 лв; 
- подновяване на здравни книжки: 480 лв.; 
-  поддръжка на компютърна техника: 1908 лв.; 
- поддръжка на сайт: 162 лв.; 
- карта за пътуване с градския транспорт: 260 лв. 
- охрана: 570 лв.; 
- плуване на децата: 1000 лв.; 
- адвокатски хонорар за изготвяне на вътрешни правила по ЗОП: 250 лв.; 
- ремонт на ел. уреди: 0 лв.; 
- зареждане на пожарогасители: 0 лв. 
16. §§ 1901 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции: 445 лв. такса на басейнова дирекция за сондата в двора на детската градина 
17. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 0 лв. 
18. §§ 5203 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения: 7310 лв. за 

сигнално-охранителна система 
 
ІІ. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 43806 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1011 Храна: 30845 лв. за храна на децата  
2. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 0 лв. специално работно облекло  
3. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 0 лв. за учебни помагала на І и ІІ 

група  
4. §§ 1015 Материали: 490 лв. за деца със СОП 
5. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 12471 лв. в т. ч.: топлоенергия: 12471 лв. 
6. §§ 1020 Външни услуги: 0 лв. в т. ч.: 
- удостоверения за проверка годност на техника, ел. подписи и др.: 0 лв. 
7. §§ 1051 Командировки в страната: 0 лв. 
8. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 0 лв. ремонт и сертифициране на детски 

площадки 
 
ІІІ. Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане: 780 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1015 Материали: 780 лв. материали за деца със СОП 
 
ІV. Държавна дейност 713 Спорт за всички: 0 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1015 Материали: 0 лв. материали за спортен празник 
  
 
 
 
Мина Найденова                                       Павлинка Кръстева 
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„Образование” 


