
Бюджет 2018  

Изх№ РД-20-53/09.01.2019 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 2018год. 

Уважаема г-жо Бояджиева, 

В изпълнение на Заповед № 18 ОА 378/28.02.2018 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 2018 год.”, Раздел ІІ, 
т.14, Ви информирам 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 – 270 669лв.- за заплати./ За диференцирано заплащане -10 311лв., 

24 Май- 2 200лв.,15 Септември -1 150,00лв.,01 Ноември -1 150лв.и реализирани 
икономии – 4 118лв/ 

По §02 00 – 20 507лв. –други възнаграждения. 

§02 05 – 13 256лв. – СБКО и облекло. 

§02 08– 4 216лв. – об. по чл.220,222,224,331 от КТ 

§02 09- 3 035лв – болнични за сметка на работодателя 

По §05 00 – 61 800лв. – за осигурителни вноски от работодателя 



§05 51 – 34 506лв. – вноски ДОО 

§05 52 – 7 950лв. – осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд 

§05 60 – 13 787лв. – здравни осигурителни вноски на работодателя 

§05 80 – 5557лв. – вноски за допълнително осигуряване 

По §10 00 –8  212 лв. издръжка  

§10 11 –3 374лв. – плод за ПГ  

§10 14 – 1 867лв.- уч. помагала ПГ 

§10 15 – 358лв./45,00лв-материали МОН,313,00-перилни м-ли/ 

§10 20 – 2 613лв.-/обучение педагогически спец.-1365,00лв.,ЗБУТ -750,00лв,транспорт 
педагогически спец.-126,00лв, квалификация- 372,00лв./ 

. §52 01 – 1 605лв.-проектор и стойка. 

§52 03 – 1700лв.-изграждане на периферна охрана. 

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за 2018г: 364 493в. 

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

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По §10 10- ИЗДРЪЖКА -93 567 

По § 10 11 – ХРАНА – 42 813лв. 

По § 10 13- СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО-342,00лв. 

По § 10 14- УЧУБНИ ПОМАГАЛА 1-ВА И 2-РА ГРУПА – 1 825,00 лв. 

По § 10 15 – МАТЕРИАЛИ – 9 941 лв. ( 555,00 лв. – строителни материали; 
136,40лв.безжичен рутер;1475,16 лв.- канцеларски материали; 40,97лв. – 
уч.помагала,300,00- косачка,47,00- луга и сол,237,00- материали за детска 
катерушка,240,00лв-карнавални костюми,84,70лв- катинари и ножове,125,35лв- 
датчици,81,00-брава,95,42 лв.тонер касета,2 608,24лв.- перилни и почистващи м-
ли,260,00лв.-балонна декорация, 571,76 -др.канц. материали,300,00- очила ЗАС и 
директор,1200,00- играчки,182,13- счетоводни документи,810,00-климатик,24,00- 
складови разписки, консумативи за косачка -56,00лв.192,00лв.-пожарогасители,38,14- 
флашки,34,00лв- книги за педагогически специалисти,270,00- др.материали) 

По § 10 16 – ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ – 21 506,00лв.. 



По § 10 20 – ВЪНШНИ УСЛУГИ – 16 706 лв., (което включва: физическа охрана – 
6019,14 лв.; техническа охрана –872,00лв; абонамент изтривалки за двата входа – 
473,00лв,; мобилни телефони – 1470,00лв,; кабелен интернет – 198,00лв; перилни 
услуги – 2299,00 лв.,; аниматор –360,00лв.,профилактика противопожарни кранове – 
320,00лв;ел.услуги – 907,00лв.,абонамент здр. книжки – 375,00лв.,озвучаване детско 
парти- 50,00лв.,транспортин разходи ЗАС и директор -400,00лв.,акордиране на пиано-
70,00лв.,контрол на ел уредба -180,00,прехвърляне на ФИКС- 366,00лв,софтуерни 
настройки-288,00лв,профил на купувача -120,00лв.изработване на декор -
450,00лвхостинг -130,00лв.абонамент ФСД -428,40лв.зареждане на тонер касета -
100,00лв.аварийно отключване на каса-50,00лв.,монтаж платформа -
28,80лв.подновяване ел.подпис-10,80лв.,изработване на покани -55,00лв.) 

По §10 51 разходи за командировка – 434,00лв. 

По §52 01 интерактивна дъска -1507,00лв. 

По §52 03 изграждане на мълниезащита -3109,00лв. 

По §53 01- програмен продукт ФИКС –  420,00лв. 

Общ разход на средства за местни дейности за 2018 година: 98 603лв. 

С уважение: 

Екатерина Загорска 

Директор на ДГ „Наталия“ 

 


