
Бюджет 2019  

Вх.№ 411/17.01.2020г. 

ДЕТСКА ГРАДИНА „НАТАЛИЯ“ 

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

До Председателя 

на Съюзната организация към 

ДГ ,,Наталия“  

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 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 – 321 642лв.- за заплати./ За диференцирано заплащане -12 102лв., 

24 Май- 1 200лв.,15 Септември -2 300,00лв.,01 Ноември -2 500лв.и реализирани 
икономии – 5 750лв/ 

По §02 00 – 21 230лв. –други възнаграждения. 

§02 02 – 300 лв.- граждански договор 

§02 05 – 14 289лв. – СБКО и облекло. 

§02 08– 4 009лв. – обезщетения по чл.220,222,224,331 от КТ 

§02 09- 2 632лв – болнични за сметка на работодателя 

По §05 00 – 73 467лв. – за осигурителни вноски от работодателя 



§05 51 – 40 988лв. – вноски ДОО 

§05 52 – 9 375лв. – осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд 

§05 60 – 16 750лв. – здравни осигурителни вноски на работодателя 

§05 80 – 6354лв. – вноски за допълнително осигуряване 

По §10 00 –7  630 лв. издръжка  

§10 11 –1 529лв. – плод за подготвителните групи  

§10 14 – 2 602лв.- учебни помагала за подготвителните групи 

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

§10 16 – 580лв- ел. енергия 

§10 20 – 2 752лв.-/обучение педагог. специалисти – 970,00лв.,транспортни разходи 
педагогически спец.-90,00лв.,квалификация – 1041,40лв.,ЗБУТ-650,00лв.,/ 

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за 2019г: 423 969в. 

1. За бюджетната 2019 год. ДГ „Наталия” има бюджет 104 906 лв. за местни 
дейности .  

ИЗРАЗХОДВАНИ: 

По §10 10- ИЗДРЪЖКА -101 432 

По § 10 11 – ХРАНА – 48 259лв. 

По § 10 13- 3 878лв: специално работно облекло – 400,00лв.,спално бельо -3477,60лв 

По § 10 14- 2 599лв: учебни помагала първа група- 878,00 лв. и учебни помагала втора 
група – 1 720,00лв 

По § 10 15 – МАТЕРИАЛИ – 9 614 лв. ( 119,44лв. – методически ръководства; 56,80лв.-
материали за мартеници;1883,08 лв.- канцеларски материали; 177,88лв. – тонери, 
1000,00- строителни материали, 100,00- бензин, 165,60- възглавници, 233,23лв-завеса, 
47,04лв- пожарогасители, 336,00лв- греди за пейка, 9,72- кабел и конектор, 506 лв.-
компютърна конфигурация, 2 267,50лв.- перилни и почистващи м-ли,1053,00лв.- два 
лаптопа, 220 – екран за лаптоп, 300,00- очила ЗАС и директор, 349,00- прахосмукачка, 
48,36- батерии СОТ, 31,47- материали за компютър, 23,88- йодасепт, 10,00лв.-корда, 
14,50лв.-препарат против трева, 22,20лв.-ЗУД, 32,60лв- мишка и кабел, 307,20лв.-
пожарогасители, 300,24- кофички за игра на двора. 

По § 10 16 – ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ – 20 890,00лв.. 



По § 10 20 – ВЪНШНИ УСЛУГИ – 14 840 лв., (което включва: физическа охрана – 
5277,60 лв.; техническа охрана –960,00лв; абонамент изтривалки за двата входа – 
436,80лв,; мобилни телефони – 1467,56лв,; кабелен интернет – 192,00лв; перилни 
услуги – 1643,40 лв.,; информационно обслужване –464,40лв.,транспортни разходи – 
464,00лв;акордеране на пиано – 418,00лв.,профил на купувача – 120,00лв.,монтаж и 
настройки на компютърни системи – 372,00лв.,пощенски разходи -18,72лв.:хостинг-
130,00лв.,профилактика на пожарогасители -30,60,абонамент ФИКС- 
360,00лв,ел.подпис-10,80лв,ремонт на платка -18,00лв.зареждане на тонери -125,60лв., 
проверка на кантари -30,00лв., контрол на ел.уредба -180,00лв. ел.услуги -1063,65лв., 
ремонт на компютри -159,00лв., лекция -80,00лв., обучение на счетоводител -
144,00лв.,информационно обслужване -36,00лв.,профилактика на пожарни кранове -
126,00лв. ,копирни услуги -47,47лв.,администриране на уеб сайт-
300,00лв.,профилактика на принтери и компютри -165,00лв.,) 

По §10 51 разходи за командировка на педагози и директор -1 352,00лв. 

По §52 00 картофобелачка – 2394,00лв. 

По §53 00-електронен СФУК – 1080,00лв. 

Общ разход на средства за местни дейности за 2019 година: 104 906лв. 

С уважение: 

Екатерина Загорска 

Директор на ДГ „Наталия“ 

 


