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ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на делегирания бюджет
за Ш-ро тримесечие на 2018 г.
Бюджетът на ДГ „Европейчета“ за 2018 г. е в размер на 461 081 лв.
Приходите по бюджета,
изчислени по утвърдените от
първостепенният разпоредител с бюджетни кредити формули са както
следва:
Държавни дейности
- 363 741 лв.
Местни дейности
- 81 709 лв.
Преходен остатък от 2017 г. - 15 631 лв.
Към 30.09.2018 г. приходите за държавни дейности са в размер на
292 942 лв.
Разходите за държавни дейности са в размер на 291 478 лв., от които
за:
• заплати - 215 015 лв.
• суми с характер на възнаграждение - СБКО, обезщетения и болнични
-4 619 лв;
• осигуровки - 47 217 лв.
• издръжка на ПГ за храна /закуски/ - 3 166 лв.
• учебни пособия и помагала - 2 468 лв.
• материали - 245 лв.
• ел. енергия, вода и горива, които влизат в стандартите за издръжка
на децата от ПГ - 13 997 лв.
• пътни разходи на учителите от филиал с. Девене - 4 582 лв.
• материали за изпълнение проекта по Националната програма. - 168
лв.
Неизразходваните средства за делегираните от държавата дейности
към 30.09.2018 г. са в размер на 1 464 лв.
Към 30.09.2018 г. приходите за местни дейности са в размер на 66
856 лв.
Разходите за местни дейности са в размер на 64 270 лв., от които
основните са:
• хранителни продукти - 28 037 лв.;
• работно облекло - 3010 лв.
• учебни пособия и помагала - 156 лв.;

• материали - 21 832 лв., в т. ч. за: работа по метода Монтесори,
оборудване, обзавеждане, бои и др. материали за ремонт,
канцеларски и почистващи материали
• ток, вода и парно 2 986 лв.;
• външни услуги - 7 244 лв.;
• командировки - 298 лв.;
• разходи за застраховки -402 лв.;
• държавни такси /такса смет и РЗИ/ - 305 лв.
Неизразходваните средства за делегираните от държавата дейности
към 30.09.2018 г. са в размер на 2 587 лв.
Реализираните към 30.09.2018 г. собствени приходи от дарения в
лева са в размер на 1 714,40 лв.
Реализираните към 30.09.2018 г. собствени приходи от други
неданъчни приходи /продажба на отпадък, бракувани столове, отпадъчно
желязо и амбалаж/ са в размер на 4048,59 лв.
Към 30.09.2018 г. отчитаме несъбрани такси в размер 1 013,88 лв.
Причините за ниската събираемост на таксите са обективни, а именно:
извършвания през летния период ремонт на основна сграда на детската
градина, преместването на децата в ДГ „Щастливо детство“, големият
брой деца не посещаващи детската градина, всичко това затрудни
родителите да заплатят таксите на децата си. Филиал с. Девене отчита не
събрани такси всеки месец от периода.
За третото тримесечие на 2018 г. не отчитаме неразплатени разходи.
Информацията е изготвена въз основа на Отчет за изпълнение на
бюджета от счетоводната програма.
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