
ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ – ГР. ШУМЕН 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 Г. 

 

Към 31.03.2022 г. в ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ – ГР. ШУМЕН са постъпили средства: 

1. Субсидия ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНА ДЕЙНОСТ  - 196 123 ЛВ. 

2. Субсидия МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    -   30 912 ЛВ. 

3. Приходи от наеми на имущество   -             0 лв. 

227 035 лв. 

 

Получените субсидии са разходвани както следва: 

 Разходи от ДДД 

1. Заплати и осигуровки на песонала   -  145 571 лв. 

2. Други разходи с характер на  

Възнаграждения (обезщетения,  

СБКО, граждански договори и др.    -      4 974 лв. 

3. Издръжка             -    11 776 лв. 

4. Ресурсно подпомагане            -       980 лв. 

 

В разходите за издръжка са включени разходи за Храна – 10 416 лв. и разходи за обучеие 

на персонала в размер на 1360 лв. 

Приходната част на бюджета през първото тримесечие на 2022 г. е формирана  на база 

1/12 от бюджета на детската градина за същия период на 2021 г.  

 

Разходи от местни дейност 

  

Разходите от местни дейности са извършени основно за издръжка на детската градина и са 

в размер на 19 617 лв. В тях са включени разходи за храна – 5951 лв., за материали – 1559 лв., за 

вода горива и енергия – 8231 лв., за външни услуги  2827 лв. и разход за МДТ – 1049 лв. 

Предвид промяната в ЕРС след  01.04.2022 г. и включване на допълнителни средства за 

издръжка на дете – 650 лв., през следващите тримесечия на 2022 г. издръжката на детската 

градина ще се осъществява със средства от държавна дейност.  

При настъпване на непредвидени и кризистни ситуации ще се търси съдействие от община 

Шумен. 

 През първото тримесечие на 2022 г. ДГ „Пролетна дъга“ работи по проект на НОИР – 

АПСПО. Дейностите по проекта са свързани с допълнително обучение на деца от уязвими групи  по 

Български език (тези деца, за които българският език не е майчин). По същият проект по критерии, 

определени от МОН и АСП се заплащат такси за ползване на ДГ на деца от уязвими групи. 

Назначени са и двама служители, които работят с деца със специални образователни потребности. 

 

 

31.03.2022 г.     Гл.счетоводител: П. Помакова 


