
ДГДГ “ИГЛИКА”“ИГЛИКА”

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗАЗА 20162016 ГОДИНАГОДИНА



Изпълнението на бюджета еИзпълнението на бюджета е
896 789896 789 лв. прилв. при планплан 896 789 лв896 789 лв..

По източници на финансиране средстватаПо източници на финансиране средствата
са разпределени по следния начин:са разпределени по следния начин:
 Държавни трансфериДържавни трансфери 690 950690 950 лв.лв.
 Общински трансфериОбщински трансфери 205 839205 839 лв.лв.

По източници на финансиране средстватаПо източници на финансиране средствата
са разпределени по следния начин:са разпределени по следния начин:
 Държавни трансфериДържавни трансфери 690 950690 950 лв.лв.
 Общински трансфериОбщински трансфери 205 839205 839 лв.лв.



ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

По формулата за разпределение на средствата поПо формулата за разпределение на средствата по
единните стандарти сме получили:единните стандарти сме получили:

 За издръжка на детската градинаЗа издръжка на детската градина 690 950690 950 лв.лв.
 За учебници и учебни помагалаЗа учебници и учебни помагала 4 5264 526 лв.лв.
 За подпомагане развитието на физкултурата иЗа подпомагане развитието на физкултурата и

спортаспорта 618 лв618 лв..

Субсидиите “държавна отговорност” се разходватСубсидиите “държавна отговорност” се разходват
приоритетно за заплати, осигуровки,приоритетно за заплати, осигуровки, издръжка.издръжка.

По формулата за разпределение на средствата поПо формулата за разпределение на средствата по
единните стандарти сме получили:единните стандарти сме получили:

 За издръжка на детската градинаЗа издръжка на детската градина 690 950690 950 лв.лв.
 За учебници и учебни помагалаЗа учебници и учебни помагала 4 5264 526 лв.лв.
 За подпомагане развитието на физкултурата иЗа подпомагане развитието на физкултурата и

спортаспорта 618 лв618 лв..

Субсидиите “държавна отговорност” се разходватСубсидиите “държавна отговорност” се разходват
приоритетно за заплати, осигуровки,приоритетно за заплати, осигуровки, издръжка.издръжка.



ПрезПрез 20162016 година са извършени следнитегодина са извършени следните
разходи:разходи: дейностдейност “Образование”“Образование”

§§ 101 Заплати101 Заплати
в т.ч.в т.ч.
 Заплати по щатно разписаниеЗаплати по щатно разписание 4488 48988 489лвлв..
 Диференцирано заплащанеДиференцирано заплащане 10 04710 047лвлв..
 ДМСДМС 2 5352 535 лвлв..
§§ 205 Изплатени суми за СБКО и облекло205 Изплатени суми за СБКО и облекло 17 43617 436 лвлв..
§§ 208 Суми за обезщетения на персонала208 Суми за обезщетения на персонала 32 98632 986 лвлв..

§§ 101 Заплати101 Заплати
в т.ч.в т.ч.
 Заплати по щатно разписаниеЗаплати по щатно разписание 4488 48988 489лвлв..
 Диференцирано заплащанеДиференцирано заплащане 10 04710 047лвлв..
 ДМСДМС 2 5352 535 лвлв..
§§ 205 Изплатени суми за СБКО и облекло205 Изплатени суми за СБКО и облекло 17 43617 436 лвлв..
§§ 208 Суми за обезщетения на персонала208 Суми за обезщетения на персонала 32 98632 986 лвлв..



ПрезПрез 20162016 година са извършени следнитегодина са извършени следните
разходи: дейност “Здравеопазване”разходи: дейност “Здравеопазване”

§§ 101 Заплати101 Заплати
в т.ч.в т.ч.
 Заплати по щатно разписаниеЗаплати по щатно разписание 81 32881 328 лвлв..
 ДМСДМС 3 8993 899 лвлв..
§§ 205 Изплатени суми за СБКО и облекло205 Изплатени суми за СБКО и облекло 857857 лвлв..

Всичко за дейност 431Всичко за дейност 431 886 084 лв6 084 лв..

§§ 101 Заплати101 Заплати
в т.ч.в т.ч.
 Заплати по щатно разписаниеЗаплати по щатно разписание 81 32881 328 лвлв..
 ДМСДМС 3 8993 899 лвлв..
§§ 205 Изплатени суми за СБКО и облекло205 Изплатени суми за СБКО и облекло 857857 лвлв..

Всичко за дейност 431Всичко за дейност 431 886 084 лв6 084 лв..



209 Други плащания209 Други плащания –– болничниболнични

§§ 551 Осигурителни вноски за ДОО551 Осигурителни вноски за ДОО 55 19255 192 лвлв..

§§ 552 Учит.пенсионен фонд552 Учит.пенсионен фонд 12 74912 749 лвлв..
§§ 560 Здравно осигурит.вноски560 Здравно осигурит.вноски 24 33124 331 лв.лв.
§§ 580 Вноски за ДЗПО580 Вноски за ДЗПО 9 9739 973 лв.лв.
§§ 10001000 ИздръжкаИздръжка –– Държавни дейностиДържавни дейности
в т.ч.в т.ч.

-- ХранаХрана 2 5392 539 лвлв..
-- МедикаментиМедикаменти 591591 лв.лв.
-- Вода, горива и енергияВода, горива и енергия 9 7689 768 лвлв..
-- Разходи за учебни материалиРазходи за учебни материали 4 526 лв4 526 лв..
-- МатериалиМатериали 601 лв601 лв..
-- Външни услугиВъншни услуги 5 112 лв5 112 лв..
-- Текущ ремонтТекущ ремонт 12 405лв.12 405лв.

Всичко за дейност 311Всичко за дейност 311 28 47728 477 лв.лв.

§§ 551 Осигурителни вноски за ДОО551 Осигурителни вноски за ДОО 55 19255 192 лвлв..

§§ 552 Учит.пенсионен фонд552 Учит.пенсионен фонд 12 74912 749 лвлв..
§§ 560 Здравно осигурит.вноски560 Здравно осигурит.вноски 24 33124 331 лв.лв.
§§ 580 Вноски за ДЗПО580 Вноски за ДЗПО 9 9739 973 лв.лв.
§§ 10001000 ИздръжкаИздръжка –– Държавни дейностиДържавни дейности
в т.ч.в т.ч.

-- ХранаХрана 2 5392 539 лвлв..
-- МедикаментиМедикаменти 591591 лв.лв.
-- Вода, горива и енергияВода, горива и енергия 9 7689 768 лвлв..
-- Разходи за учебни материалиРазходи за учебни материали 4 526 лв4 526 лв..
-- МатериалиМатериали 601 лв601 лв..
-- Външни услугиВъншни услуги 5 112 лв5 112 лв..
-- Текущ ремонтТекущ ремонт 12 405лв.12 405лв.

Всичко за дейност 311Всичко за дейност 311 28 47728 477 лв.лв.



Дейност “Здравни кабинети вДейност “Здравни кабинети в ДГ”ДГ”
§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка 591591 лв.лв.
-- МедикаментиМедикаменти 433433 лвлв..
-- МатериалиМатериали 158158 лвлв..
-- Вода,горива и ел.енергияВода,горива и ел.енергия 0  лв0  лв..

Дейност 713 “Спорт за всички”Дейност 713 “Спорт за всички”
§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка –– целева сумацелева сума 618618 лв.лв.

Всичко разходи държавни дейностиВсичко разходи държавни дейности 20162016 годинагодина
773 460773 460 лв.лв.

§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка 591591 лв.лв.
-- МедикаментиМедикаменти 433433 лвлв..
-- МатериалиМатериали 158158 лвлв..
-- Вода,горива и ел.енергияВода,горива и ел.енергия 0  лв0  лв..

Дейност 713 “Спорт за всички”Дейност 713 “Спорт за всички”
§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка –– целева сумацелева сума 618618 лв.лв.

Всичко разходи държавни дейностиВсичко разходи държавни дейности 20162016 годинагодина
773 460773 460 лв.лв.



ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Дейността на детската градина сеДейността на детската градина се
финансира с общинскифинансира с общински приходи.приходи.
СредстватаСредствата се предоставятсе предоставят изключителноизключително
за издръжказа издръжка. От. От планиранитепланираните 205 839205 839 лв.лв.
саса изпълнениизпълнени 205 839205 839 лвлв..
Постъпили са същоПостъпили са също::

 ДарениеДарение от членове наУчилищно настоятелствоот членове наУчилищно настоятелство
-- 2  522  лв.2  522  лв.

 НаемиНаеми -- 2 205 лв2 205 лв..

Дейността на детската градина сеДейността на детската градина се
финансира с общинскифинансира с общински приходи.приходи.
СредстватаСредствата се предоставятсе предоставят изключителноизключително
за издръжказа издръжка. От. От планиранитепланираните 205 839205 839 лв.лв.
саса изпълнениизпълнени 205 839205 839 лвлв..
Постъпили са същоПостъпили са също::

 ДарениеДарение от членове наУчилищно настоятелствоот членове наУчилищно настоятелство
-- 2  522  лв.2  522  лв.

 НаемиНаеми -- 2 205 лв2 205 лв..



Разходите са извършени по видове съгласноРазходите са извършени по видове съгласно
Единната бюджетна класификация кактоЕдинната бюджетна класификация както
следва:следва:
§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка 205  839 лв205  839 лв..
§§ 1011 Храна1011 Храна 112 209112 209 лвлв..
§§ 1012  Медикаменти                                                                                    561 лв.1012  Медикаменти                                                                                    561 лв.
§§ 1013 Пост.инвентар и облекло                                                            2 202 лв.1013 Пост.инвентар и облекло                                                            2 202 лв.
§§ 1014 Учебници и книги за библиотека                                               2 336 лв.1014 Учебници и книги за библиотека                                               2 336 лв.
§§ 1015 Материали1015 Материали 12 209 лв12 209 лв..
§§ 1016 Вода,горива и енергия1016 Вода,горива и енергия 39 093 лв39 093 лв..
§§ 1020 Външни услуги1020 Външни услуги 33 290 лв.33 290 лв.
§§ 1030 Текущ ремонт                                                                                      946 лв.1030 Текущ ремонт                                                                                      946 лв.
§§ 1040 Данъци и такси1040 Данъци и такси 2 176 лв2 176 лв..
§§ 1051 Командировки1051 Командировки 678 лв678 лв..
§§ 1062 Разходи за застраховки1062 Разходи за застраховки 700700 лвлв..

Всичко за дейносттаВсичко за дейността 205  839205  839 лвлв..

§§ 1000 Издръжка1000 Издръжка 205  839 лв205  839 лв..
§§ 1011 Храна1011 Храна 112 209112 209 лвлв..
§§ 1012  Медикаменти                                                                                    561 лв.1012  Медикаменти                                                                                    561 лв.
§§ 1013 Пост.инвентар и облекло                                                            2 202 лв.1013 Пост.инвентар и облекло                                                            2 202 лв.
§§ 1014 Учебници и книги за библиотека                                               2 336 лв.1014 Учебници и книги за библиотека                                               2 336 лв.
§§ 1015 Материали1015 Материали 12 209 лв12 209 лв..
§§ 1016 Вода,горива и енергия1016 Вода,горива и енергия 39 093 лв39 093 лв..
§§ 1020 Външни услуги1020 Външни услуги 33 290 лв.33 290 лв.
§§ 1030 Текущ ремонт                                                                                      946 лв.1030 Текущ ремонт                                                                                      946 лв.
§§ 1040 Данъци и такси1040 Данъци и такси 2 176 лв2 176 лв..
§§ 1051 Командировки1051 Командировки 678 лв678 лв..
§§ 1062 Разходи за застраховки1062 Разходи за застраховки 700700 лвлв..

Всичко за дейносттаВсичко за дейността 205  839205  839 лвлв..



НайНай--голям дял за отчетния период от издръжката саголям дял за отчетния период от издръжката са
разходите за хранаразходите за храна 112 209 лв112 209 лв., следвана от разходите за., следвана от разходите за
вода, топлоенергия и ел.енергия навода, топлоенергия и ел.енергия на стойност 39 039стойност 39 039 лв.лв.
§§ 1015 “Материали” са отчетени :1015 “Материали” са отчетени :

12 209 лв.12 209 лв.

§§ 1020 “Външни услуги” са отчетени поддръжка и абонамент на програмни1020 “Външни услуги” са отчетени поддръжка и абонамент на програмни
продукти попродукти по договори,поддръжка ел. оборудване , асансьор, храна, СОД,договори,поддръжка ел. оборудване , асансьор, храна, СОД,
такси  телефони интернет, такси за квалификация на персонала и др.такси  телефони интернет, такси за квалификация на персонала и др.

33 29033 290 лв.лв.
-- направа нанаправа на санитарни възлисанитарни възли в детска яслав детска ясла

Изплатена е сумата отИзплатена е сумата от 2 761 лв2 761 лв. за квалификация. за квалификация ии 878878 лв.лв. за трудоваза трудова
медицина.медицина.

§§ 1015 “Материали” са отчетени :1015 “Материали” са отчетени :
12 209 лв.12 209 лв.

§§ 1020 “Външни услуги” са отчетени поддръжка и абонамент на програмни1020 “Външни услуги” са отчетени поддръжка и абонамент на програмни
продукти попродукти по договори,поддръжка ел. оборудване , асансьор, храна, СОД,договори,поддръжка ел. оборудване , асансьор, храна, СОД,
такси  телефони интернет, такси за квалификация на персонала и др.такси  телефони интернет, такси за квалификация на персонала и др.

33 29033 290 лв.лв.
-- направа нанаправа на санитарни възлисанитарни възли в детска яслав детска ясла

Изплатена е сумата отИзплатена е сумата от 2 761 лв2 761 лв. за квалификация. за квалификация ии 878878 лв.лв. за трудоваза трудова
медицина.медицина.



Внесени са такси за битови отпадъциВнесени са такси за битови отпадъци
към Общинакъм Община БургасБургас 2 1762 176 лв.лв.

КъмКъм 31.12.201631.12.2016 г. таксите за детскаг. таксите за детска
градина  са събрани на 100 %.градина  са събрани на 100 %.

Внесени са такси за битови отпадъциВнесени са такси за битови отпадъци
към Общинакъм Община БургасБургас 2 1762 176 лв.лв.

КъмКъм 31.12.201631.12.2016 г. таксите за детскаг. таксите за детска
градина  са събрани на 100 %.градина  са събрани на 100 %.



Отчетите са изготвяни при спазване на всичкиОтчетите са изготвяни при спазване на всички
нормативни и поднормативни актове ЗДБРБ занормативни и поднормативни актове ЗДБРБ за
20162016 година и Закона за общинските бюджети.година и Закона за общинските бюджети.


