
Първо тримесечие 2018  

Изх№ РД-20-121/18.04.2018 г 

ДЕТСКА ГРАДИНА „НАТАЛИЯ“ 

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул. „Лотос” № 2, тел.032-682-550 

До 

Председателя на обществения съвет 

Към ДГ „Наталия“ 

Весела Бояджиева  

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А 

От Екатерина Николова Загорска – директор на ДГ „Наталия” 

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ „Наталия” за първо тримесечие на 
2018 год. 

Уважаема г-жо Бояджиева, 

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ „Наталия” за ПЪРВОТО тримесечие 
на 2018год. 

Информирам Ви за следното: 

1. За бюджетната 2018 год. ДГ „Наталия” има бюджет 372 625 лв, за делегирани от 
държавата дейности (което включва 17 185 лв. преходен остатък от 2017 год. и 
355 440 за 2018год.)  

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По §01 00 – 40 909лв. за заплати. 

По §02 00 – 10 263лв. –други възнаграждения и плащания 

§02 05 – 9 103лв: 8340,00 лв. работно облекло педагогически и непедагогически 
персонал за 2018г.;763,00лв. СБКО 

§02 09 – 1 160лв. – болнични за сметка на работодателя 

По §05 00 – 9 697 лв. за осигурителни вноски от работодателя 

§05 51 – 5 433 лв. – вноски ДОО 



§05 52 – 1 160лв. – осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд 

§05 60 – 2 220лв. – здравни осигурителни вноски на работодателя 

§05 80 – 884лв. – вноски за допълнително осигуряване 

По§10 00 – 1 746 лв. издръжка  

§10 11 – 953лв. – плод за ПГ 

§ 10 15- 313,00лв.- перилни и почистващи материали  

. § 10 20 – 480,00лв. – обучение педагогически специалисти. 

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за първото тримесечие на 
2018г: 64220 лв. 

1. За бюджетната 2018 год. ДГ „Наталия” има бюджет 97 615 лв. за местни 
дейности .  

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По § 10 11 – ХРАНА – 11 757лв. 

По § 10 15 – МАТЕРИАЛИ – 204 лв. ( 84,70лв – катинари, ножове; 24,00лв.мрежов 
кабел;38,14лв.- флашки.; 22,70лв. – тонер касети, 34,00лв – книги за педагогическите 
специалисти,) 

По § 10 16 – ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ – 9 141лв.. 

По § 10 20 – ВЪНШНИ УСЛУГИ –3 250 лв., (което включва: физическа охрана – 
1514,64 лв.; техническа охрана – 160,00лв; абонамент изтривалки за двата входа – 
100,80лв,; мобилни телефони – 242,50лв,; кабелен интернет – 47,97лв; перилни услуги – 
417,48 лв.,; зареждане на тонер касети –52,80лв.,прехвърляне на ФИКС – 96,00лв; 
транспортни разходи за м. декември изплатени през м.януари – 32,00лв; технически 
контрол на противопожарни кранове – 126,00лв., профил на купувача -
120,00лв.,авариино отключване на каса -50,00лв., пощенски услуги – 
20,35лв.,прехвърляне на ПП ФСД -270,00лв.) 

Общ разход на средства за местни дейности за първото тримесечие: 24 352лв. 

С уважение: 

Екатерина Загорска 

Директор на ДГ „Наталия“ 

ЕЗ/ЕЗ  

 


