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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
        от  Доротея  Боева 

Директор на  ДГ “ Таня Савичева“, гр. Пловдив 

 
       ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ ”Таня Савичева” за периода 01.01.2021 -
30.09.2021 г.  

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Общата планирана  субсидия на ДГ“Таня Савичева“  към 30.09.2021 г.   
разпределена по дейности е  както следва:  

 държавна дейност  – 888 036, 00 лв.,  
 местна дейност - 128 893, 00 лв., 
  Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане:3465,00 лв. 
 Държавна дейност 713 Масова физкултура и спорт:708,00 лв. 

и представляват общия бюджет на ДГ“Таня Савичева“  към 30.09.2021 г.  
Разпределението на разходите по параграфи от ЕБК  към 30.09.2021 г. са както 
следва: 

 
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 

 
   01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни  правоотношения 
                                    
 
 

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови  
правоотношения 343080,92 лв.в това число: 
-допълнително трудово възнаграждение на персонал-8759,23 лв. в 
-диференцирано заплащане педагогически персонал и директор.-0,00 лв. 
  
02-00 Други  възнагр. и плащ. за персонала 
 

02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения: 
              -граждански договор на външен юрист по повод обществени поръчки за   

                   храна на ДГ -  199.99 лв. 
 
02-05 Изплатени суми за СБКО – 13079,10 лв. в това число: 

 -представително облекло на педагогически персонал-7650, 00 лв. 
 - облекло на непедагогически персонал-0.00 лв. 
 - представително работно облекло директор-450, 00 лв. 
 - СБКО – 4979,10 лв. 
 

   02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – 31531,55 лв. 
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   02-09   Други  плащания и възнаграждения – болнични/първите 3 дни от 
работодателя/за сметка на бюджета на ДГ – 5464,03 лв. 

 
05-00 Задълж. осигур. вноски от работодателя 
 

05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 40647,61 лв. 
05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 10008,72 лв. 
05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя  - 17801,61 лв. 

   05-80  Вноски  за допълнително задължително осигуряване – 8757,97 лв. 
 
 
  10-00 Издръжка 
 
       10-11  Разходи за храна държавна дейност 18289,21 лв. в това число:-  
                -  ПМС308- 2629,21 лв. 
              -   норматив за подпомагане  заплащането на такси  по чл.283, ал.9  от ЗПУО -
15660 лв. 
 
                 
   10-13   Постелен инвентар и работно  облекло- 
            -работно облекло на непедагогически персонал- 4495,00 лв. 
 
 
   10-14 Учебни и научноизследователски р-ди и книги за библ.  
               Учебни помагала ПГ - 6005,12 лв. 
 
   10-15  Материали -  4143,79 лв.  в това число : 
               - дезинфектанти за COVID 19 -2815,39 лв. 
                          
              -Материали по проект  БДП-1328,40 лв. 
 
 
10-16 Разходи за вода и горива 

Топлоенергия топла вода   3798,38 лв. 
Ел.Енергия-                            1423,09 лв 
Ви К -                                    0.00 лв. 
 
       Общо: 5221,47 лв. 
 
 

10-20 Разходи за външни услуги: 
- курсове квалификации педагогически   персонал—165.60 лв. 
- замерване среда технически параметри сграда -169, 00 лв. 
- курсове квалификации педагогически персонал-756,00 лв. 
- разчертаване на площадка по  проект БДП- 1100 лв. 
- дейности по трудова медицина мониторинг -330 лв. 

 
            Общо: 2520,60 лв.  
  
10-30 Текущ ремонт: 19783, 44 лв. в това число: 
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-Ремонт на офиси за разливане на храна по предписание на РЗИ -13539,60 лв. 
   -    Ремонт и облагородяване на пясъчници в ДГ -6243,84 лв. 
 

         51-00 Основен ремонт на ДМА: 0,00 лв. 
        52-01  Придобиване на компютри и хардуер: 0,00 лв. 
        52-03    Придобиване на машини и съоръжения: 0,00 лв. 
       52-05    Придобиване на стопански инвентар: 0,00 лв. 

53-01  Придобиване на програмни продукти : 0,00 лв. 
                             

                
    МЕСТНА ДЕЙНОСТ: 

 
10-0 Издръжка 
 
10-11 Разход за храна на децата – 35641,38 лв.  
                   
10-13 Разход постелен инвентар и облекло -0,00 лв. 

 
10-14 Разходи за учебни помагала-2950,00 лв. 
                    
 
10-15 Разход за материали-17103,85 лв. 
            В ТОВА ЧИСЛО: 

   -   дезинфектанти -760,80 лв. 
      -  перилни и почистващи материали – 5326,96 лв. 
    -    поддръжка компютри  -1890,40 лв. 
    -   зуд- материали -17,50 лв. 
    -   зуд- дневници -98,00лв 
    -   подмяна на хард диск-420,00 лв. 
    -  строителни материали за поддръжка на базата в ДГ-1468,40 лв.  
  -    ел ремонт материали -133,66 лв. 
  -   канц.материали  за групите в ДГ за начало на учебната година-3126,10 лв.  
  -    канц. материали  администрация - 999,41 лв. 
    -   гардероби  легла  и гардероб за персонал- 1300,06 лв. 
     -  шкаф за кухненски блок- 325,20 лв. 
      -шкафчета за дезинфектанти за 8 групи -747,36 лв. 
   10-15    РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТ 338: 
      -    уч. помагала за деца със СОП- 490,00 лв. 
 

 
10-16    Вода, горива и енергия: 

 
- електроенергия- 7859,86 лв. 
- топлоенергия – 9369,26 лв. 
- вода – 2856,76 лв. 
- префактурирана вода от сонда -0,00 лв. 
 

             Общо: 20085,88 лв. 
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     10-20 Разходи за външни услуги: 
              -  интернет – 206,91 лв. 
              -  охрана на детската градина -900 лв. 
              -  телефони  – 652,92 лв. 
              -  пране на спално бельо на децата – 4946,76 лв. 
               - абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма – 878,40 лв. 
                - абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати – 732 лв. 

        - обслужване  пожарогасители  в ДГ-264,24 лв. 
        -  абонамент ПП „Джейс калкулации“-складова програма- 432 лв. 
         -  поддръжка сайт на ДГ-450 лв.   
        - поддръжка компютри  -548,00 лв. 
       -  такса разрешително басейнова дирекция - 69,96 лв. 
        -  вома-120,00 лв.  
        -  префактурирана услуга  програма трз омекс заплати -220,00 лв. 
         -хим  анализ вода  сонда -44,00 лв. 
      -  здравни книжки за персонал-495,00 лв. 
        -ел. подпис директор, снабдител и счетоводител-10,80 лв. 
      --  ел. ремонт труд-289,20 лв. 
                          
               - Общо: 11260,19 лв. 
 
.         10-51 Разходи за командировки в страната: 
                - командировки  директор-0,00 лв. 
 
 
        52-03 ПРОЕКТ  НА ПУДООС: 
                 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИНАМИЧНА  ЕКО ПЪТЕКА : 
                     -АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ -1498,02 ЛВ. 

 
                                
ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ -  ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 
10-15 Материали 
  - материали за ресурсния  кабинет за работа за деца със СОП - 3465, 00 
лв.  
 
 
ДЕЙНОСТ 713  СПОРТ ЗА ВСИЧКИ/ МАСОВА ФИЗКУЛТУРА И 
СПОРТ/ - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 
    10-15 Материали - 708,00 лв. 

 
           

Няма направени преразходи по отделните параграфи. Няма просрочени 
задължения към доставчици. 

 
                                                   
                                                    Счетоводител: 
                                                    Станимира Кузманова……………………..  

  
                                                                  Директор: 

                                                     Доротея Боева ……………………..  


