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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

във връзка със Заповед №20ОА415/26.02.2020 г. на Кмета на Община Пловдив за 
информация относно касовото изпълнение на бюджета на ДГ”Червената шапчица” към 

30.06.2020 г. 
 
 
І. Държавна дейност 311 ДГ -  общо разходи 401993 лв. в т. ч.: 
1. §§0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: 

277379 лв. В тях се включват 272916 лв. за трудови възнаграждения и 4463 лв. за ДТВ; 
2. §§0202 За персонала по извънтрудови отношения: 670 лв. за граждански договор на 

юрист; 
3. §§0205 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: 14713 

лв. В тях се включват 3125 лв. за СБКО и 11588 лв. средства за облекло на педагогическия 
персонал; 

4. §§0208 Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: 28843 лв.; 
5. §§0209 Други плащания и възнаграждения: 3306 лв. за 3-те дни болнични от 

работодателя; 
6. §§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО: 34447 лв.; 
7. §§0552 Осигурителни вноски от работодател за УПФ: 8307 лв.; 
8. §§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател: 14554 лв.; 
9. §§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 5638 лв.; 
10. §§ 1011 Храна: 2105 лв. храна за подготвителните групи; 
11. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 5399 лв. работно облекло на 

непедагогическия персонал; 
12. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 6205 лв. за учебни книжки на 5 и 6 

годишните деца; 
13. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 0 лв. 
- 0 лв. за ел. енергия 
- 0 лв. за топлоенергия; 
14. §§ 1020 Разходи за външни услуги: 427 лв. в т. ч.: 160 лв. за курсове за обучение на 

директор и учители; 267 лв. за замерване на параметрите на средата; 0 лв. за трудова 
медицина  

15. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 0 лв. 
 
ІІ. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 90261 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1011 Храна: 38713 лв. за храна на децата  
2. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 0 лв. специално работно облекло  
3. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: 0 лв. за учебни помагала на І и ІІ 

група  
4. §§ 1015 Материали: 11297 лв. в т. ч.: 
- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: 7079 лв. 
- канцеларски материали: 826 лв. 
- строителни материали и материали за поддръжка на ДГ: 2497 лв. 
- консумативи за принтери и копирни машини: 761 лв. 
- сборник с рецепти за детско хранене: 134 лв. 
- пожарогасители: 0 лв. 
- материали за ел. ремонти: 0 лв. 



5. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 33165 лв. в т. ч.: 
- вода: 2576 лв. 
- ел. енергия: 20959 лв. 
- топлоенергия: 9630 лв. 
6. §§ 1020 Външни услуги: 7086 лв. в т. ч.: 
- телефони: 391 лв. 
- интернет: 255 лв. 
- поддръжка на счетоводна и ТРЗ програма: 1905 лв. 
- пране на постелъчен инвентар: 2125 лв. 
- поддръжка на асансьори: 100 лв. 
- поддръжка на компютърна техника: 486 лв. 
- зареждане на пожарогасители: 230 лв. 
- поддръжка на сайт: 144 лв. 
- анализ на водата в басейна: 120 лв. 
- ремонт на ел. уреди: 0 лв. 
- поддръжка на материалната база: 170 лв. 
- подновяване на здравни книжки: 676 лв. 
- пощенски разходи: 13 лв. 
- САПИ: 115 лв. 
- пране на изтривалки: 302 лв. 
- билети ЗАС, директор: 54 лв. 
7. §§ 1051 Командировки в страната: 0 лв. 
8. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: 0 лв. ремонт и сертифициране на детски 

площадки 
 
ІІІ. Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане: 0 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1015 Материали: 0 лв. материали за дете със СОП 
 
ІV. Държавна дейност 713 Спорт за всички: 0 лв. в т. ч.: 
2. §§ 1015 Материали: 0 лв. материали за спортен празник 
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