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О Т Ч Е Т  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 Г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ  

НА ЦДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, ГР. ПЛОВДИВ 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО   

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ»,  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГР. ПЛОВДИВ! 
 

Във връзка със Заповед № 16 ОА 405/23.02.2016 г. за утвърждаване на «Формули и правила за 

определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски 

градини и обслужващи звена за 2016 година в Община Пловдив, получени по единни разходни 

стандарти” и Заповед № 16 ОА 404/23.02.2016 г. за утвърждаване на  „Формули и критерии за 

определяне размера на средствата от местни приходи на г-н Кмета на Община Пловдив, Ви 

предоставям следната информация за извършените разходи по видове и размери:  

 

І. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 

№ на §:  

 

01 00  Заплати- 62244,00 лв.  

 01 -01 Възнаграждения по трудови правоотношения - 62244, 00 лв. 

 

02 00  Други възнаграждения и плащания  - 27056,00 лв.  
 02 02  заплата на персонала по извън тр.правоотношение-370,00 

 02 05  СБКО – 11410,00 лв. 

 02 08  Обезщетения с характер на възнаграждения – 14317,00 лв.-обезщетение за неизползван 

отпуск. 

 02 09 Други плащания и въднаграждения /3 дни от работодателя/  - 959,00 лв. 

 

05 00  Задължителни осигур. вноски от работодателя – 16903,00 лв. 

 05 51  Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО -  9326,00 лв. 

 05 52  Осигурителни вноски от работодателя за  УПФ – 2081,00 лв. 

 05 60  Здравни осигуровки от работодателя – 4073,00 лв. 

 05 80  Вноски от работодателя за Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ -  

1423,00 лв. 

 

 10 00  Издръжка  

 10 14  уч.и науч.р-ди, книги за библ. - 2697,00 - учебни помагала за ПГ 

 10 16  вода, горива, ел.енергия - 1333,00 лв. 

  - в това число: 

       - топлофикация   51, 00 лв. 

       - ел.енергия   1282,00 лв. 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:  99943,00 лв. 
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ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

№ на §:  

 

10 11 – Храна – 22 136,00 лв.  

10 15 – Материали – 3894,00 лв.  

В това число: 

 «Алекс трейд 2010»ЕООД-168,00-торти за рожден ден на ЦДГ 

 «Дани 96»ООД-72,00 лв.-мокетен килим 

 «Макрос»-13,40 лв.-бланки-удостоверения за завършена ПГ 

 «Солтон Мюзик България»ЕООД-1115,00лв.-микрофони, тонколона 

 «Слай»ЕООД-22,80 лв.-материали за ремонт и поддръжка 

 «Ивал Трейд»-180,00 лв.-материали за дете със СОП 

 «Книжарница Пегас»-185,13 лв.-канцеларски материали 

 «Дея 112014» ЕООД-49,54лв.-материали-домашни потреби за кухнята 

 «Талес 07» ЕООД-1621,95 лв.-перилни и почистващи материали 

 

10 16 – Вода, горива, енергия – 15139,00 лв. 

В това число: 

  «В и К» ЕООД - 591,00 лв. - вода 

 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД   3464,00 лв. – електрическа енергия.  

 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД   – 2976,00 лв. – топлинна енергия. 

 

10 20 – Разходи за външни услуги – 2225,00 лв. 

 «Рефреш ООД» - 816,00 лв. - пране на бельо 

 Телефони – 162,00 лв. в това число: 

o «Българска телекомуникационна компания» ЕАД –82,80 лв. 

o  «Мобилтел» ЕАД –66,42  лв. 

o «Район Централен» - за мобилен телефон – 12,28 лв. 

 «Близу Медия енд Броудбенд» ЕАД – 78,00 лв-интернет.  

 «Лифт класик» ЕООД – 192,00 лв.- абонаментно поддържане на асансьори  

 «Фондация Световен образователен форум»-190,00 лв.-квалификация на учители. 

 Други външни услуги –787 ,00 лв. в това число: 

«Диуеър»ЕООД -136 ,00 лв.- абонаментно поддържане конто-програма счетоводство. 

 «Адванс» ООД -108 ,00 лв. - абонаментно поддържане ПП «Омекс», «Калкулации». 

 «РЗИ» Пловдив - 80 ,00 лв. - анализ вода. 

 «Дени файер» ООД -126 ,00 лв. – контрол на хидравлични вентили 

 «Серена 2009» ЕООД-235,00 лв.-украса с балони 

 «Офис 21»ЕООД  -48,00 лв.-профилактика на лаптоп 

 «Криста 1» ООД-30,00 лв.-организиран транспорт - командировка 

 «Админ Софт»-24,00 лв.абонаментна подръжка на модул «ДипломиС» 

 

10 51-Командировки в страната-20,00 лв. 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 43 414,00 лв. 

 

С уважение, 

Ирена  Милушева, 

Директор на ЦДГ „Малкият принц”    
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