Доклад към 31. 03. 2020 г. относно изпълнението на бюджета за първото
3-месечие в ДГ № 44 „ Калина “, кв. „Ботунец”

Бюджетът на ДГ № 44 „Калина“ за 2020 г по утвърдените формули за разпределение на
бюджетни средства и на база брой деца по АДМИН към 31. 12. 2019г. е както следва :
472 171 лв. за държавна издръжка, в които влиза преходен остатък от 2019 г. в размер
на 1 927 лв, и сумата от 470 244 лв ,която включва работна заплата, осигуровки,
диференцирано заплащане на педагогическия персонал, осигуровки от работодател,
представително облекло на педагогическия персонал, закуски на подготвителна група и
квалификация на педагогическите специалисти.
124 160 лв за общинска издръжка с резерв , която включва средствата за СБКО,
хранителни продукти, работно облекло, консумативи, канцеларски материали, хигиенни
материали и подобни стопански материали, разходи за ел. енергия и вода, всички видове
абонаменти на детското заведение,интернет, трудова медицина и подобни външни услуги,
които осигуряват нормален работен режим.
За изплащане на РЗ и обезщетения за 2020 г. са необходими 374 234 лв, от тях за първото
тримесечие са изразходвани 51 969,27 лв за заплати и болнични от работодател.
За осигуровки от работодател, включващи държавно обществено осигуряване, учителски
пенсионен фонд, трудова злополука и здравно осигуряване са предвидени 80 013 лв, от
тях са изразходвани 11 272,23 лв.
За закуски на деца от подготвителна група са предвидени 6 769 лв, които не са
изразходвани за първо тримесечие.
Предвидено е и изплатено представително облекло на педагогическият персонал в
размер на 4 945 лв.
За квалификация са предвидени 4 210 лв, изразходените са 750 лв.
За изплащане на СБКО и осигуровки от работодател са предвиени 6 500 лв - изплатени са
1 068,30 лв.
За хранителни продукти са предвидени 29 870 лв – изразходени са 3 626,18.
За канцеларски, хигиенни, стопански материали и консумативи са предвидени 15 000 лв изразходени са 5 035,22 лв.
За изплащане на ел.енергия и вода са предвидени 24 000лв, изразходвани са 8531,32 лв.
За абонаменти и външни услуги са предвидени 43 000 лв, изразходени са 5 051,85 лв.
За засртаховка на сградата на детската градина са предвидени 600 лв, които не са
изразходени в първото тримесечие на 2020 г.
Получената държавна субсидия към 31. 03. 2020 е 136 929 лв, което е 29 % от
държавния бюджет и общинска субсидия е в размер на 19 244 лв, което е 16,41 % от
общинската издръжка.
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