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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 

30.09.2020 г. 
 
 
І. Държавна дейност 311 ДГ -  общо разходи 620275 лв. в т. ч.: 
1. §§0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: 

444188 лв. В тях се включват 431284 лв. за трудови възнаграждения и 12904 лв. за ДТВ; 
2. §§0202 За персонала по извънтрудови отношения: 939 лв. за граждански договор на 

юрист; 
3. §§0205 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: 17165 

лв. В тях се включват 5577 лв. за СБКО и 11588 лв. средства за облекло на педагогическия 
персонал; 

4. §§0208 Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: 33211 лв.; 
5. §§0209 Други плащания и възнаграждения: 4446 лв. за 3-те дни болнични от 

работодателя; 
6. §§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО: 54010 лв.; 
7. §§0552 Осигурителни вноски от работодател за УПФ: 13154 лв.; 
8. §§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател: 22783 лв.; 
9. §§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 9150 лв.; 
10. §§ 1011 Храна: 2105 лв. храна за подготвителните групи; 
11. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: 6019 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: 1819 лв. в т. ч.: 1552 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: 1007 лв. ремонт на климатична система; 
16. §§ 5203 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения: 4074 лв. за 

домофонна система 
 
ІІ. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 127084 лв. в т. ч.: 
1. §§ 1011 Храна: 57307 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.: 3654 лв. за учебни помагала на І и ІІ 

група  
4. §§ 1015 Материали: 13846 лв. в т. ч.: 
- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: 8392 лв. 
- канцеларски материали: 1160 лв. 
- строителни материали и материали за поддръжка на ДГ: 2753 лв. 
- консумативи за принтери и копирни машини: 1169 лв. 
- сборник с рецепти за детско хранене: 134 лв. 



- пожарогасители: 0 лв. 
- материали за ел. ремонти: 238 лв. 
5. §§ 1016 Вода, горива и енергия: 41766 лв. в т. ч.: 
- вода: 4032лв. 
- ел. енергия: 28104 лв. 
- топлоенергия: 9630 лв. 
6. §§ 1020 Външни услуги: 10511 лв. в т. ч.: 
- телефони: 675 лв. 
- интернет: 382 лв. 
- поддръжка на счетоводна и ТРЗ програма: 2450 лв. 
- пране на постелъчен инвентар: 3362 лв. 
- поддръжка на асансьори: 160 лв. 
- поддръжка на компютърна техника: 822 лв. 
- зареждане на пожарогасители: 230 лв. 
- поддръжка на сайт: 288 лв. 
- анализ на водата в басейна: 269 лв. 
- ремонт на ел. уреди: 265 лв. 
- поддръжка на материалната база: 205 лв. 
- подновяване на здравни книжки: 676 лв. 
- пощенски разходи: 23 лв. 
- САПИ: 115 лв. 
- пране на изтривалки: 503 лв. 
- билети ЗАС, директор: 86 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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