ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА,,

С.Габаре- 3265 Общ. Бяла Слатина, Обл. Враца
ул. „ Георги Димитров „ № 36
Тел. 09140/4365 сл.тел. 0898560284
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
съм Отчета за касовото изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове към 30.06.2022г.

Бюджета на Д] „Червена шапчица“ ,с.Габаре е изготвен в съответствие със
Заповед №129/30.03. Ю22г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване на
формули за разпреде зение на средства получени по натурални и стойностни показатели
за прилагане на стан, (артите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. Детската
градина получава ср адства по дейност „Целодневни детски градини и обединени
детски заведения“
дейност „Целоднев! 1и детски градини и обединени детски заведения“ - държавна
дейност
Бюджетът е ра: четен за 97 деца от които 39 са 5и 6 годишните , а 58 са от 2 до 4
години - общо средс ва по формула - 473 664 лв.
В бюджета на детска га градина са разчетени средства за 39 деца за подпомагане на
храненето на децата i подготвителните за училище групи на стойност 5 421 лева и
средства за компенсз ране на такси на стойност 48 984 лева.
Общо средства за ра' пределение за дейността: 492 069 лева
Преходният остатък уг 2021 г. е в размер на 36 543 лв., от които 16 633 лв. целеви
средства както следв п
•
за подпомагане на храненето на децата в подготвителните за училище групи на
стойност 4 060 лева
•
средства за раб )та с деца от уязвими групи - 8 866 лева
•
средства по пр( ект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ - 3 707 лева
Общо средства за ра пределение в бюджет 2022 година - 524 905 лева.
дейност „Целоднев! (и детски градини и обединени детски заведения“ - местна
дейност
Детската гради ia получава и средства от местна дейност, които за 2022 година са
на стойност 13 778 л :ва. Преходният остатък от 2021 г. е в размер на 1 372 лв.

Разходна част на бн джет 2022 г. държавна дейност
Планирани са средст за както следва:

за заплати сред ю персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано
заплащане на педаго ическия и непедагогически персонал - 350 833 лева
за заплати сред ю персонал нает по извънтрудови правоотношения - 2 000 лева
3 % средства зг СБКО върху планираните средства за заплати, включително и
лични осигуровки, т; к са планирани и средствата за представително облекло на
педагогическия перс >нал на стойност 15 200 лева
В други плаща) ия и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка
на работодателя /пър вите три работни дни от издадените първични болнични на
персонала/ на стойнс ст 4000 лева
•
средства за оси урителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 82
000 лева в това числ< :
1.
държавно обзце ствено осигуряване - 42 000 лева
2.
учителски пенс яонен фонд - 11 000 лева
3.
здравни осигур зтелни вноски - 18 000 лева
4.
допълнително : адължително пенсионно осигуряване - 11 000 лева
•
средства за вен ествена издръжка на детската градина на обща стойност - 70 872
лева в това число:
1.
храна на децатг в подготвителните за училище групи - 15 000 лева
2.
материали за ш щдръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 6 372 лева
3.
Вода, горива и електроенергия - 25 000 лева
4.
Външни услугз /телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,; слуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 15 ( 00 лева.
5.
Постелен инве1 тар и облекло - 5 000 лева
6.
Учебници и по навателни книжки - 4 000 лева
7.
Командировки - 500 лева
8.
Текущ ремонт - 3 418 лева

Разходна част на би джет 2022 г. местна дейност
1.
храна на децат; в подготвителните за училище групи - 1 221 лева
2.
материали за m щдръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 924 лева
3.
Вода, горива и шектроенергия - 3671 лева
4.
Външни услуга /телефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция.охрана,; слуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 3 8' 1 лева.
5.
Командировки з страната - 20 лева
6.
Застраховка на сградата и дълготрайните активи - 1 961 лева
7.
Държавни и об цински такси - 3 532 лева
Корекции на бюджс та към 30.06.2022 г.

Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи — 15 386 лв.
Средства за компенс фане разходите за пътуване на педагогически персонал - 1 805 лв.
Отчет на касовото тзпълнение на бюджета към 30.06.2022 година
Държавна дейност
•
изразходени ср ;дства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения - Ь 4 509 лева
изразходени с педства за възнаграждения на персонал нает по извън трудови
правоотношения - 1 )22 лева
•
средства за СБ] Ю - 8 955 лева в това число:
СБКО - 2 210 лв.
Представително облс кло - 6 745 лв.
•
болнични за см зтка на работодателя - 1 810 лева
•
средства за оси урителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност
32 401 лева в това чи ;ло:
1.държавно обществ! но осигуряване - 17 227 лева
2.учителски пенсион ;н фонд - 3 905 лева
3.здравни осигурите, ни вноски - 7 402 лева
4.допълнително задъ гжително пенсионно осигуряване - 3 867 лева
•
средства за вей ествена издръжка на детската градина на обща стойност - 32 677
лева в това число:
1. Храна на децата в i одготвителните за училище групи - 6 566 лева
2. Учебници и познаь ттелни книжки - 2 866 лева
3. Материали - 1 247 лв.в това число:
Почистващи матерш ли - 550 лв.;
Зареждане на тонер i асети - 383 лв.;
Цветя за мероприяти ч - 137 лв.;
Строителни матерна ш - 21 лв.;
Канцеларски матери. ши —138 лв.;
Масло за косачка - Н лв.
4. Вода, горива и еле] троенергия - 11 838 лева в това число:
Газьол за отопление - 6 101 лв.;
Ел.енергия - 655 лв.:
Бензин за косачка - ' 6 лв.;
Дърва за отопление - 4 680 лв.;
Вода - 366 лв.
5. Външни услуги/Tej ефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,; слуги по д оговори, пътни н а учители, актуализация на програм ни

продукти и др./ - 6 6( 7 лева в това число:
Транспортни разход] на пътуващи учители - 2 006 лв.;
Актуализация на СФ УК и подръжка счетоводна програма - 305 лв.;
Калибриране резерв( ар за гориво - 384 лв.;
Стационарен телефо 1—127 лв.;

Презареждане на по> сарогасители -3 7 2 лв.;
Квалификация —3 4С 0 лв.;
Куриерски услуги - 3 лв.
6.Частичен ремонт н i дограма - 3 418 лв.
7.Разходи за команд] ровки - 135 лв.
Местна дейност
•
средства за вен ествена издръжка на детската градина на обща стойност - 9 657
лева в това число:
1. храна на децата в , .етската градина - 1 221 лева
2. материали за подд} ъжка на детската градина /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК
материали, резервни части, строителни и др./ - 924 лева в това число:
Канцеларски м-ли - !27 лв.;
Почистващи материс ли - 423 лв.;
Електро и ВиК мате} иали - 101 лв.;
Играчки - 173 лв.
3. Вода, горива и ела троенергия - 3 923 лева в това число:
Ел.енергия - 3 314 Л1 .;
Вода - 357 лв.
4. Външни услуги/Tej ефони, интернет, пощенски, трудова медицина,
дезинсекция,охрана,; слуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни
продукти и др./ - 2 6.' 1 лева в това число:
Актуализация на ПП заплати и счетоводна - 270 лв.;
Годишна такса СОД - 2 468 лв.;
Дезинсекция - 500 л ;.;
Стационарен телефо i - 75 лв.;
Микробиологични и следвания -418 лв.;
Билети за театър - 9( лв.
5. Командировки в ст ваната - 20 лева
Общ план на бюдж< та към 30.06.2022 година - 572 246 лева
Общ разход към 30.16.2022 година - 234 572 лева
Отчет на касовото ■[зпълнение на средства от европейския съюз към 30.06.2022
година - проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“
•
Преходен остаз ьк от 2021 година - 3 707 лева
•
Получен транс< >ер от МОН - 11 295 лева
•
Отчет към 30.0 >.2022 година
1.
изразходени ср ;дства за заплати средно персонал нает по трудови
правоотношения - 6 137 лева
2.
средства за оси урителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 1
466 лева в това числ у.
2.1 .държавно общест вено осигуряване - 736 лева
2.2.учителски пенсш нен фонд - 242 лева

2.3.здравни осигури! елни вноски - 309 лева
2.4.допълнително за; ължително пенсионно осигуряване - 180 лева
3.
разходи за матч риали за работа на сформираните групи - 3 527 лева
Общ разход по проег т “Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ - 11^30 лева

Изготвил
Станислава Симеош <ва - счетоводител на Д Г “Червена шапчица“, с.Габаре

