
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

КЪМ КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г  

НА ДГ-ВЕТОВО 

 

На основание чл.36,ал.1 от КТД от 2020г. в системата на образованието 

 

По приходната част 

1. В Държавни дейности /ДД/ ,от общината към 31.12.2021г са преведени по 

приходната част Субсидия в размер на 513157.00 лв. и преходен остатък от 

2020г в размер на 56986.00 лв. 

2. В дейност Програми за временна заетост  е преведен трансфер,който е целеви за 

работни заплати на назначените по Програма „Помощ при пенсиониране“ ,в 

размер на 16999.00 лв. 

3. В Местни дейности /МД/ и дейност Дофинансиране/ДФ/ от общинския бюджет 

са преведени субсидия в размер на 115910.00лв. 

4. В тази част се отчита и проект АПСПО, 

5. получен трансфер от МОН за спрени помощи от АСП към 31.12.2021г е 45,00лв. 

По разходната част 

1. В Държавни дейности /ДД/ в дейност 311.Образование,средствата са от 

единни стандарти за 2021г. 

1.1.По § 01-00,§ 02-00 до §05-00 са отчетени трудовите разходи на персонала по 

трудово и извънтрудово правоотношение. 

Като §01-00 са отчетени работни заплати за 12 месеца с направено увеличение 

на ОРЗ на педагогическите специалисти , на директора и на непедагогическия 

персонал в размер на 341752.00лв. Изплатени са и ДТВ-3 пъти /за Великден и за 

24.05. и началото на уч.година на всички служители ,които са в трудовоправни 

отношения към датата на изплащане/, изплатено и еднократно ДТВ за края на 

годината. 

Също така са изплатени и средства за постигнати резултати от труда на 

директор, педагогически и непедагогически персонал за уч.2020/2021г. 

1.2.В § 02-00 са отчетени граждански договори , болничен за с/ка на 

работодателя и представително облекло за 2021г на педагогическите 

специалисти, в размер на 10966.00 лв. 

1.3.В § 05-00 са отчетени осигуровки за с/ка на работодателя,а именно: ДОО 

,УчПФ,ДЗПО и ЗОВ ,в размер на 76640.00лв. 

1.4.В §10-00 са отчетени всички разходи за издръжка в размер на 13699.00лв. 

Тука са изплатени средства за Закуски на  4, 5 и 6 годишни-целеви ,както и за 

храна на деца в задължителна предучилищна възраст от сумите преведени в 

бюджета по чл.283,ал.9 от ЗПУО-такси ; за Учебни помагала-целеви; за ЗУД и за 

пътни разходи на учителите-целеви, както и за обучения на персонала и 

тиймбилдинг, закупени материали за деца СОП и командировки. 

 



2. В Държавни дейности /ДД/ в дейност 431.Здравеопазване ,средствата са 

превеждат ежемесечно от община Ветово и се изразходват за работни заплати 

,за др.възнаграждения и за осигуровки за с/ка на работодателя на мед.сестри в 

яслената група.Средствата са в размер на 26296.00лв. 

 

3. В дейност Дофинансиране са отчетени изплатените суми за фонд „СБКО“ в 

размер до 3% от ОРЗ на персонала и на мед.сестри в яслена група. Тези 

средства са от общинския бюджет и са в размер на 8078.00лв., като за 

Образование -7490.00лв. и за Здравеопазване -588.00лв. 

 

4. В Местни дейности §10-00 са изразходени суми за издръжка на детското 

заведение ,в размер на 103015.00лв. 

 

В този §§ се отчитат: 

- изплатени суми за храна на децата/ясла и от 2-4 годишни;  

- закупено работно облекло на ПОП; 

-за материали,в т.ч. и канцеларски , хигиенни и др –закупени балатум 

,интерактивни технологии , маски и дезинфектанти –от получените средства 

преведени за Ковид 19, очила за служители,които работят с видеодисплеии; 

-за вода,горива,ел.енергия,за дизел на служебното МПС; 

- за външни услуги-абонаменти,телефони,интернет,ДД услуги,пощенски 

разходи,доставки зареждане на тонер касети ,профилактика и монтаж на камери 

за видеонаблюдението ,монтаж на балатум ,ремонт на печки в кухня и др. ;  

-за текущ ремонт на ВИК и на котела в централната сграда , СМР площадка БДП 

в центр.сграда ,ремонт на котлони в кухня;  

-за командировки; 

-за годишна винетка на сл.МПС; 

-за общински данък за 2021г за сл.МПС; 

-придобито и ДМА- лаптоп 1 бр. 

 

5. Извършени разходи общо по проект АПСПО до 31.12.2021г е в размер на 

8375,00лв.,за възнаграждения на ръководители , директор и счетоводител 

,както и за материали.  

 

6. Извършени са разходи от бюджета на ДГ като временен безлихвен заем по 

проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ по НОИР на ЕС в 

размер на 2709 лв.,които ще се очакват за възстановяване от МОН през 2022г. 

 

7. Към 31.12.2021г детската градина няма просрочени задължения. 

 

8. Налични средства към 31.12.2021г . в държавни дейности е в размер на 

84600лв., което включва 52699лв.- суми с целеви характер и 31901лв.-сума без 

целеви характер. 

 



 

Забележка: Отчета за касовото изпълнение на бюджета се качва на сайта на детската 

градина от където може да се запознаете по изпълнението му,подробно и по 

подпараграфи. 

 

Дата: 04.01.2022г 

Изготвил : 

Зехра Ибишева-Салиева 

Гл.счетоводител 


