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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към Отчета за касовото изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове към 31.12.2021г.

Корекции на бюджет 2021 година към 31 декември
Средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на
директора - 1 684 лева
Средства за транспортни разходи на педагогически персонал - 861 лева
Средства за ограничаване разпространението на Covid - 19 - 1 517 лева
Средства от резерв по формула на детските градини държавна дейност - 6 495 лева
Средства от резерв по формула на детските градини местна дейност - 840 лева
Разходна част на бюджет 2021 г. към 31 декември държавна дейност
Корекции в план както следва:
•
за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано
заплащане на педагогическия и непедагогически персонал - 324 327 лева
•
за заплати средно персонал нает по извънтрудови правоотношения - 2 000 лева
•
3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и
лични осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на
педагогическия персонал на стойност 9 250 лева
•
В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка
на работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на
персонала/ на стойност 3000 лева
•
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 76
100 лева в това число:
1.
държавно обществено осигуряване - 38 300 лева
2.
учителски пенсионен фонд - 10 000 лева
3.
здравни осигурителни вноски - 18 500 лева
4.
допълнително задължително пенсионно осигуряване - 9 300 лева
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 40 032
лева в това число:

1.
2.
3.

храна на децата в подготвителните за училище групи - 13 770 лева
постелен инвентар и облекло - 2 800 лева
учебници и учебни помагала - 3 867 лева

4.
материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 2 944 лева
5.
Вода, горива и електроенергия - 3 000 лева
6.
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 5 800 лева.
7.
Придобиване на ДМА - 12 729 лева
8.
Текущ ремонт - 7 851 лева
Разходна част на бюджет 2021 г. към 31 декември местна дейност
1. храна на децата в подготвителните за училище групи - 4 331 лева
2.
работно облекло на непедагогическия персонал - 500 лева
3.
материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 10 689 лева
4.
Вода, горива и електроенергия - 14 734 лева
6.
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 7 250 лева.
7.
Командировки в страната - 400 лева
8.
Застраховка на сградата и дълготрайните активи - 785 лева
9.
Държавни и общински такси - 3 600 лева
10. Текущ ремонт - 1 600 лева
11. Учебници и учебни помагала - 50 лева

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година
Държавна дейност
•
изразходени средства за заплати за персонал нает по трудови правоотношения 310 452 лева в това число:
Фонд работна заплата - 286 050 лева
Допълнително трудово възнаграждение 24 май - 3 600 лева
Допълнително трудово възнаграждение за началото на учебната 2021/2022 година3 600 лева
Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда за учебната
2020/2021 година - 7 452 лева
Допълнително трудово възнаграждение за Коледа - 9 750 лева
•
изразходени средства за заплати за персонал нает по извънтрудови
правоотношения —1 515 лева
•
средства за СБКО - 9 242 лева в това число:
Представително облекло - 4 750 лева
СБКО - 4 492 лева
•
болнични за сметка на работодателя - 1 494 лева

средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 68
466 лева в това число:
1.държавно обществено осигуряване - 36 386 лева
2.учителски пенсионен фонд - 8 775 лева
З.здравни осигурителни вноски - 15 239 лева
4.допълнително задължително пенсионно осигуряване - 8 066 лева
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 30 704
лева в това число:
1.Храна на децата в подготвителните за училище групи - 9 710 лева
2. Учебници и познавателни книжки - 2 275 лева
3. Вода, горива и електроенергия - 2 524 лева гориво за отопление
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 4 551 лева в това число:
транспортни разходи на пътуващи учители - 1 866 лв.;
Разработване на СФУК - 350 лв.;
Квалификация - 1 950 лв.;
Куриерски услуги - 6 лв.;
Монтаж система видеонаблюдение - 180 лв.
Трудова медицина - 90 лева
Стационарен телефон - 48 лева
Транспорт и посещение - 60 лева
5. Разходи за материали - 1 793 лева
Диспенсър - 264 лева
Климатик - 805 лева
Спортни материали - 279 лева
Строителни материали - 311 лева
Зареждане на тонер касети - 134 лева
6. Разходи за текущ ремонт - 7 051 лева ремонт на покрив
7. Работно облекло непедагогически персонал - 2 800 лева
•
средства за придобиване на дълготрайни материални активи - 12 729 лева в това
число:
Климатици - 5 броя - 7 395 лева
Система за видеонаблюдение - 1 615 лева
Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 - 1 бр. —1 567 лева
Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 - 2 бр. - 2 152 лева
Местна дейност
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 39 023
лева в това число:
1. храна на децата в детската градина - 4 331 лева
2. материали за поддръжка на детската градина /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 10 436 лева в това число:
канцеларски м-ли - 335 лв.;
почистващи материали - 1 777 лв.;

зареждане на тонер касети - 1 112 лв.;
Електро и ВиК материали - 1 262 лв.;
Цветя - 60 лв.;
Материали за поддръжка - 469 лв.;
Климатик - 940 лв.;
Камини - 1 712 лв.;
Моторна косачка - 499 лв.;
Пречистватели за въздух - 1 440 лв.;
Готварска речка - 830 лв.
3. Вода, горива и електроенергия - 14 125 лева в това число:
ел.енергия - 3 353 лв.;
вода - 1315 лв.;
гориво за отопление - 9 457 лв.
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 7 248 лева в това число:
актуализация на ПП заплати и счетоводна - 1 030 лв.;
Годишна такса СОД - 1 320 лв.;
стационарен и служебни телефони - 285 лв.;
трудова медицина - 252 лв.;
куриерска услуга - 110 лв.;
пощенски разходи - 71 лв.;
микробиологични изследвания - 518 лв.;
Транспортни разходи —336 лв.;
Проверка КИП и измервания ел.безопасност - 677 лв.;
5. Командировки в страната - 270 лева
6. Постелен инвентар и облекло - 223 лева
7. Държавни и общински такси - 3 544 лева
Общ план на бюджета към 31.12.2021 година - 511 377 лева
Общ разход към 31.12.2021 година - 434 602 лева
Преходен остатък - 36 543 лева в това число:
Средства за работа с деца от уязвими групи - 8 866 лева
Средства за подпомагане храненето на децата от подготвителни за училище групи - 4
060 лева
Средства по Проект „Активно приобщаване....“ - 3 707 лева
Средства с източник стандарт за веществена издръжка - 19 910 лева

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.12.2021
година - проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“
•
Преходен остатък от 2020 година - 11 254 лева

•
Получен трансфер от МОН - 26 520 лева
•
Отчет към 31.12.2021 година
1.
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения - 10 692 лева
2.
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност
456 лева в това число:
2.1. държавно обществено осигуряване - 1 221 лева
2.2. учителски пенсионен фонд - 422 лева
2.3.здравни осигурителни вноски - 513 лева
2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване - 299 лева
3.
разходи за материали за работа на сформираните групи - 13 134 лева
4.
разходи за учебни помагала - 1 635 лева
Общ разход по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ - 27 917 лева
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