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Рамката на бюджета на ДГ, приет на заседание на
Общински съвет от 31.01.2017 г. е 962 912 лв, в това
число: Държавна дейност        Общинска дейност745 357лв.                 217 555лв.- По утвърдена формула          643 619лв.- Издръжказдравеопазване                                703 лв- Фонд работна заплата              77 225 лв.-Осиг.вноски работодател          13 600 лв.- Преходен остатък -ДЯ             10 210лв. -

Всичко: 745 357лв.         217 555лв.
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Бюджетът е разработен на база планов брой на
децата, разпределени в две възрастови групи – 3-4
годишни и 5-6 годишни.

Националния стандарт за издръжка на  деца е :

Възрастова група     планов брой деца      бюджет
5-6 годишни                       143 271 520 лв.
3-4 годишни                       149 248 745 лв.
1-3 години 81 92 428 лв.
Ресурсно подпомагане         5

Националния стандарт за издръжка на  деца е :

Възрастова група     планов брой деца      бюджет
5-6 годишни                       143 271 520 лв.
3-4 годишни                       149 248 745 лв.
1-3 години 81 92 428 лв.
Ресурсно подпомагане         5



Сумата за деца от подготвителните групи е  271  520
лв. и е с целеви характер.

Планираната храна по § 10-11   е 99 076лв.

За издръжка на медицински  кабинети функция “Здравеопазване” /
плановите бюджетни средства са 555 лв.

Бюджетът за общински дейности за 2017 година е  217 555 лв.
Преходен остатък: 0 лв.

Общо местна дейност: 217 555лв.



При разпределение на бюджета за 2017г.  по
пълна бюджетна класификация е спазена
приоритетноста на разходите, съгласно чл.15,ал.2
от ЗДБРБ, а именно:

- заплати,осигурителни вноски, обезщетения
- храна, отопление,осветление и т.н.

На Вашето внимание Ви представяме
разработения БЮДЖЕТ 2017 година по пълна
бюджетна класификация,съобразно
изискванията на ЗДБРБ за 2017 г. и Закона за
общинските бюджети.
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В бюджета за 2017 г., планираните средства са както
следва за:
 ФРЗ                                                                                                   454  926 лв.
 Осигуровки                                                                                     151  893 лв.
 СБКО , болнични, обезщетения                                                  74 699   лв.
Бюджетните средства за издръжка са общо :                          217 555лв.
Приоритетно заложени за:
-Храна                                                                                                   88 780 лв.
-Постелен инвентар и облекло                                                         3 000 лв.
-Вода,горива и ел.енергия                                                                 38 650 лв.
-Материали                                                                                          28 000 лв.
-Външни услуги                                                                                  20 200 лв.
- Текущ ремонт                                                                                 34 449 лв.
- Платени данъци,мита и такси 2  176 лв.
- Командировки в страната                                                              1 600 лв.
- Разходи за застраховки                                                                     700 лв.
- Глоби,неустойки                                                                                    0 лв.
Всичко местна дейност 311                                                              217 555 лв.
Преходен остатък                                                                                        0 лв
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В бюджета за 2017 г., планираните средства за
дейност “Здравеопазване” са както следва за:

 ФРЗ 72 726 лв.
 Осигуровки 13 600 лв.
 СБКО 3 999 лв.

Преходен остатък 10 210 лв.
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Като цяло бюджетът обезпечава основната дейност на
детската градина.Кризата безспорно оказва силно
негативно влияние върху финансите на общините,
респективно и нашето финансово състояние. Предприети
са действия за ограничаване на разходи за отопление,
вода, като се отстраняват причините чрез ремонтни
работи.Завишава се контрола и се анализира всеки
договор за текущата година за предоставяните ни услуги.
С общи усилия на целия колектив и с помощта на Община
Бургас бюджета на ДГ“Иглика” ще превърне в реалност
благородната ни дейност по отглеждане и възпитание на
децата.
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