
Първо тримесечие 2019  

Изх№ РД-20-107/11.04.2019 г 

ДЕТСКА ГРАДИНА „НАТАЛИЯ“ 

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

До 

Председателя на СО 

Към ДГ „Наталия“ 

Г-жа Снежана Табакова  

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 ПЪРВОТО тримесечие 
на 2019год. 

Уважаема г-жо Табакова, 

В изпълнение на Заповед № 19 ОА 370/28.02.2019 год. на Кмета на Община Пловдив и 
утвърдените с нея „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства 
предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2019 год.”, Раздел ІІ, 
т.14, Ви информирам следното: 

1. За бюджетната 2019 год. ДГ „Наталия” има бюджет 427 814 лв, за делегирани от 
държавата дейности (което включва 16 209 лв. преходен остатък от 2018 год. и 
411 605 за 2019год.)  

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По §01 00 – 53 413лв. за заплати. 

По §02 00 – 10 088лв. –други възнаграждения и плащания 

§02 05 – 9 510лв–8525,00 лв. работно облекло педагогически и непедагогически 
персонал за 2019г.;985,00лв. СБКО 

§02 09 – 578лв. – болнични за сметка на работодателя 

По §05 00 – 12 342лв. за осигурителни вноски от работодателя 

§05 51 – 6 979лв. – вноски ДОО 

§05 52 – 1 531лв. – осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд 



§05 60 – 2 769лв. – здравни осигурителни вноски на работодателя 

§05 80 – 1 073лв. – вноски за допълнително осигуряване 

По §10 00 – 1 517лв. издръжка  

§10 11 – 260,00лв. – плод за ПГ 

§10 15- 167,00лв.- строителни материали – 167,00лв., 

§10 16- 580лв.- ел. енергия 

. §10 20 – 510,00лв.: обучение педагогически специалисти-420,00лв. и транспортни 
разходи педагогически специалист -90,00лв. 

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за първото тримесечие на 
2019г: 77 360 лв. 

1. За бюджетната 2019 год. ДГ „Наталия” има бюджет 105 550 лв. за местни 
дейности .  

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По § 10 11 – ХРАНА – 12 064лв. 

По § 10 15 – МАТЕРИАЛИ – 920 лв. ( 438,10лв – перилни и почистващи; 
257,46лв.канцеларски материали;119,44лв.- методически ръководства; 56,80лв. – 
материали за мартеници, 48,00лв – тонер касета,) 

По § 10 16 – ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ – 9 288лв.. 

По § 10 20 – ВЪНШНИ УСЛУГИ –3 635 лв., (което включва: физическа охрана – 
1250,64 лв.; техническа охрана – 240,00лв; абонамент изтривалки за двата входа – 
100,80лв,; мобилни телефони – 266,88лв,; кабелен интернет – 47,97лв; перилни услуги – 
359,16лв.,; информационно обслужване -464,40лв,ел.услуги – 402,41лв; транспортни 
разходи – 78,00лв; акордиране на пиано – 70,00лв.,профил на купувача 120,00лв. – 
монтаж и настройка на компютърна система -216,00лв., пощенски услуги -18,72лв.) 

По § 10 51 – командировка директор и педагози -416,00лв.-/162,00лв.-
Пампорово,245,00лв. Велико Търново,9,00лв.- Старосел./ 

Общ разход на средства за местни дейности за първото тримесечие: 26 323лв. 

С уважение: 

Екатерина Загорска 

Директор на ДГ „Наталия“ 

ЕЗ/ЕЗ  

 


