
Д Г  “М А РГА РИ Т К А ” -  П Л О ВДИ В
4006, район “И зточен”, град Пловдив, ул. “Кедър” №2а тел. 682 290

О ТЧЕТ
О т Тодорка М инкова Бакърдж иева  

Д иректор на Д Г  “М аргаритка”, район “И зточен”, гр. Пловдив

Относно : И зпълнение на бю джета на Д Г  „М аргаритка” с втори  
адрес ул. „О стрец № 8 за финансовата 2018 г.

У важ аем и представители на общ ественият съвет към ДГ
„М аргаритка,
Съгласно ЗПУО на Вашето внимание представям изпълнението на бюджета за 

финансовата 2018 г. по попаграфи.
ИЗРАЗХОДВАНИ:
По §01 01 -419  712 лв. за заплати.
По § 02 00 -  104 537 лв. за СБКО и други плащания възнаграждения..
По § 05 00 — 95 479 лв. Задължителни осигурителни вноски
По § 10 00 -  15 305 лв. Издръжка, -Разходи за външни услуги /квалификация 

за педагогическия персонал и ЗБУТ-З 494, 00 лв., плод за ПГ-5 526,00 лв, учебни 
помагала за ПГ-5-6 годишните деца 4 170,00 лв, материали-1 737,00 лв., вода горива 
електроенергия-378,00 лв./

По § 52 00 -1 429, 00 лв. — ДМА/ мулти функцоална система/

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за 2018 г. е 
636 462 лв.

1. За бюджетната 2018 год ДГ „Маргаритка” има бюджет 166 715 лв. за
местни дейности .

ИЗРАЗХОДВАНИ:
По § 10 11 - ХРАНА -  60 040 00 лв.
По § 10 13- специално работно облекло -270, 00 лв
По § 10 14 —. учебни помагала за 1гр. и II гр. 2 875,00 лв
По §10 15 - МАТЕРИАЛИ — 38 001, 00 лв. (Ламиниран паркет-канцелария, 

учителска стая, мебели-учителска стая, щори за коридорите, строителни материали- 
основно ремонтирани и обзаведени 1 тоалетна 1 канцелария и учителска стая, 
обзавеждане на офисите по групи-шкачета за дезификтанти и почистващи 
материали, осветителни тела за 2 коридора и 1 група, 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 -  29 748,00 лв.
По §10 20 — ВЪНШНИ УСЛУГИ -  34 275, 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 
Коледно и пролетното представление представление,)

По § 10 51 -  командировки в страната-475,00 лв.



По § 52 01 —придобиване на ДМА -1 507.00 лв.-интерактивна дъска 
/средствата са израсходени с разрешение на Кмета на Община Пловдив Докладна с 
изх №РД-20-40/22.11.2018г./

По § 53 01 -  придобиване на НДА — 420.00лв. - програмен продукт за 
изчисляване на работните заплати /средствата са израсходени с разрешение на Кмета 
на Община Пловдив Докладна с изх №РД-20-41/22.11.2018г./

Общ разход на средства за местни дейности за 2018 г.: 167 611,00 лв.

Преходен остатък от държавните дейности за 2018г. остава — 96 607,00 лв., 
от които целеви 7 154,00 лв -  плод ПГ, целеви 51 815,00 по ПМС №47 на МС от 
29.03.2018г. за изменение и допърнение на нормативните актове на МС 

и 37 638,00лв. за разчет по пера в бюджет 2019 г.

Изготвил:
Директор:


