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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към Отчета за касовото изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове към 31.03.2022г.

Бюджета на ДГ „Червена шапчица“ ,с.Габаре предстои да бъде изготвен да края
на м.април 2022 година.До м.март 2022 година детската градина получава месечна
субсидия равна на субсидията получавана от м.януари до м.март 2021 година до
формиране на бюджета за 2022 година.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 година
Държавна дейност
•
изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения - 71 769 лева
•
средства за хонорари по извънтрудови правоотношения - 1 022 лева
•
средства за СБКО - 1 082 лева
•
болнични за сметка на работодателя - 1 520 лева
•
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 16
367 лева в това число:
1.държавно обществено осигуряване - 8 622 лева
2.учителски пенсионен фонд - 2 042 лева
3.здравни осигурителни вноски - 3 737 лева
4.допълнително задължително пенсионно осигуряване - 1 966 лева
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 11 856
лева в това число:
1. храна на децата в подготвителните за училище групи - 2 094 лева
2. учебници и познавателни книжки -2 150 лева
3. Вода, горива и електроенергия - 6 194 лева в това число:
Газьол за отопление - 6 101 лв.;
Ел.енергия - 93 лв.
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 1 170 лева в това число:
Транспортни разходи на пътуващи учители - 661 лв.;
Актуализация на СФУК - 75 лв.;
Калибриране резервоар за гориво - 384 лв.;
Стационарен телефон - 50 лв.

5. Материали - 227 лв. в това число:
Почистващи материали - 113 лв.;
Зареждане на тонер касети - 114 лв.
6. Командировки в страната - 21 лева
Местна дейност
•
средства за веществена издръжка на детската градина на обща стойност - 9 421
лева в това число:
1. храна на децата в детската градина - 1 221 лева
2. материали за поддръжка на детската градина /канцеларски, почистващи, ел. и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 828 лева в това число:
Канцеларски м-ли - 131 лв.;
Почистващи материали - 423 лв.;
Електро и ВиК материали - 101 лв.;
Играчки - 173 лв.
3. Вода, горива и електроенергия - 3 671 лева в това число:
Ел.енергия - 3 314 лв.;
Вода - 357 лв.
4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 3 681 лева в това число:
Актуализация на ПП заплати и счетоводна - 270 лв.;
Годишна такса СОД - 2 468 лв.;
Дезинсекция - 500 лв.;
Стационарен телефон - 25 лв.;
Микробиологични изследвания -418 лв.
5. Командировки в страната - 20 лева
•
средства за общински такси на обща стойност - 3 532 лева - данък сгради и такса
битов отпадък
Общ разход към 31.03.2022 година - 116 570 лева
Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.03.2022
година - проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“
•
Преходен остатък от 2021 година - 3 707 лева
•
Получен трансфер от МОН - 2 107 лева
•
Отчет към 31.03.2022 година
3.
разходи за материали за работа на сформираните групи - 968 лева

Изготвил
Станислава Симеонова - счетоводител на Д Г “Червена шапчица“, с.Габаре

