
ДГ “М АРГАРИТКА” -  ПЛОВДИВ
4006, район “Източен”, град Пловдив, ул. “Кедър” №2а тел. 682 290

ОТЧЕТ
От Тодорка Минкова Бакърджиева 

Директор на ДГ “М аргаритка”, район “И зточен”, гр. Пловдив

Относно : И зпълнение на бюджета на ДГ „М аргаритка” е втори 
адрес ул. „Острец №8 за финансовата 2019 г.

Уважаеми колеги,
Съгласно КТД на синдикалната организация в ДГ „МАРГАРИТКА” и в 

изпълнение на Заповед Изх.№ 18-ОА-361/21.02.2019 год. на Кмета на Община 
Пловдив и утвърдените с нея „Формули и правила за определяне размера на 
бюджетните средства за общинските училища, детски градини и обслужващи звена 
за 2019 год”, Раздел II „Основни положения”, т.14, Ви информирам следното:

1. За бюджетната 2019 год. ДГ „Маргаритка” има бюджет държавни
дейности 826 752 лв.

ИЗРАЗХОДВАНИ:
По § 01 01 -4 8 4  861 лв. за заплати.
По § 02 00 -  42 275 лв. за СБКО и други плащания възнаграждения..
По § 05 00 — 109 358 лв. Задължителни осигурителни вноски
По § 10 00 — 20 458 лв. Издръжка, -Разходи за външни услуги /квалификация 

за педагогическия персонал и ЗБУТ-4 591, 00 лв., плод за ПГ- 4 757,00 лв, учебни 
помагала за ПГ-5-6 годишните деца 4 491,00 лв, материали-4 416,00 лв., вода горива 
електроенергия-500,00 лв., комондировки в чужбина 1 703,00 лв./

По § 52 00 -10 491, 00 лв. — ДМА/ 2 броя спортни площадки, 2 броя 
интерактивни образователни дисплейи /

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за 2019 г. е 
667 443 лв.

1. За бюджетната 2019 год ДГ „Маргаритка” има бюджет 170 055 лв. за
местни дейности .

ИЗРАЗХОДВАНИ:
По § 10 11 - ХРАНА -  48 325 00 лв.
По § 10 13- специално работно облекло -270, 00 лв
По § 10 14 —. учебни помагала за 1гр. и II гр. 2 925,00 лв
По §10 15 - МАТЕРИАЛИ — 34 357, 00 лв. (Ламиниран паркет-канцелария, 

ЗАС, мебели и щори -ЗАС, за коридорите-строителни материали- основно 
ремонтирани с подмяна на вряти по групи и складове, обзавеждане на офис за 
помощния персонал-шкафчета, методичен кабинет за съхраняване на сценични 
костюми, радиатори в коридорите на първият етаж, осветителни тела за 2 групи, 
канцеларски материали, пособия за физкултура от спортния проект, перилни и 
почистващи препарати, детски играчки, , коледни къщички за децата.

По § 10 16 -  ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ -  26 211,00 лв.



По §10 20 — ВЪНШНИ УСЛУГИ — 37 317, 00 лв., ( телефон, интернет, пране 
транспортни разходи, наем постелки, подръжка на домофонната система, жива 
охрана, видеонаблюдение и периметрова охрана, очила за дисплей, мастило за 
принтер, ремонт на котлони, фурна и климатизатори, музикално озвучаване за 
пролетното представление и за края на учебната 2018-2019г.,)

По § 10 30 -  8 882,00 лв. текущ ремонт /коридори на първия етаж на ДГ 
„Маргаритка“

По § 10 51 — командировки в страната-1 282,00 лв.
По § 52 03 —обурудване -8 240,00 лв.-/2 броя детски съоръжения за спортната 

площадка/
По § 53 01 — придобиване на НДА — 1 080.00лв. - програмен продукт за 

внедряване на Е-СФУК в 2020 г./средствата са израсходени с разрешение на Кмета 
на Община Пловдив с Докладна изх №РД-20-68/12.12.2019г./

Общ разход на средства за местни дейности за 2019 г.: 169 069,00 лв.

Преходен остатък от държавните дейности за 2019г. остава — 96 232,00 лв., 
ДД, целеви 16 695,00 лв — плод ПГ, целеви 46 382,00 по ПМС №47 на МС от 
29.03.2018г. за изменение и допърнение на нормативните актове на МС на обща 
стойност 159 309,00 лв.


