
 

ДОКЛАД 

От Габриела Благоева Стойчева – директор на ДГ „Роза”,  гр. Мездра 

 

 

ОТНОСНО:  изпълнение на бюджет на  ДГ „Роза” за   първо  тримесечие на 2022 г. 

 

Към момента на провеждане на събранието ДГ има изготвен бюджет, представен на ПРБ за 

утвърждаване, но все още не е върнат  като утвърден документ.  

След утвърждаване на бюджета от Кмета на община Мездра своевременно ще бъде 

публикуван на сайта на ДГ. 

1. Изпълнение на бюджета на ДГ „Роза” за първо  тримесечие на 2022 г. 

Дейност План първо  тримесечие на 

2022 г. 

Изпълнение на 

бюджет 2022  

 

Държавна дейност 

 

511 865 

 

73 021 

 

73 021 

 

Местна дейност 

 

47 059 

 

22 903 

 

22 903 

2. Подробно разбивка по параграфи Държавна дейност  

 

§§ План Изпълнение за първо  

тримесечие на 2022 г. 

Изпълнение бюджет 

2022 

§ 01-00 345 421  51 365 лв. 51 365лв. 

§ 02-00 21 334 2 865  лв.  2 865 лв. 

§ 05-50 74 285 11 441 лв. 11 441 лв. 

§ 10-00 69 206 7 350 лв. 7 350 лв. 

§ 19-00 1 619 0 0 

Към момента на представяне на отчета ДГ няма иет бюджет.  

 

Обяснителна записка за разходи ДД: 

В § 01-00 са направени разходи за заплати на персонала – 20 щатни бройки наети по 

трудови правоотношения. За отчетния период няма изплатени средства за ДТВ. 

В § 02-00 са включени следните разходи: 

- 835 лв. - СБКО 

- 2030  лв. – болнични за сметка на работодателя. 

В § 05-00 са включени следните разходи: 

- 5 862 лв. – осигурителни вноски  от работодателя за ДОО 

- 1 606 лв. - осигурителни вноски  от работодателя за УПФ 

- 2 536 лв. – ЗОВ от работодател 

- 1 437 лв. – вноски за ДЗО от работодател 

В § 10-00 са включени следните разходи: 

- 3 679 лв. – подпомагане храненето на 5-6 год . деца 

- 322 лв. – Материали 

- 2 877 лв. – вода, газ, ел. енергия 

- 472 лв. – разходи за външни услуги  

 



3. Обяснителна записка за разходи МД: 

За отчетния период са направени следните разходи: 

- 6 653 лв. - храна 

- 242 лв. -  материали  

- 11 403 лв. – вода, газ, ел. енергия  

- 2 986 лв. – услуги 

- 1 619 лв. -данък  

 

4. Средна БРЗ  

 

Педагогически персонал  

1624 лв. 

Непедагогически персонал  

981 лв. 

 

5. Поети ангажименти  

Налични ангажименти на 01.01.2022 са в размер на  общо 66 929 лв. /Възникнали за 

периода до 31.03.2022 – 25 848 лв. Реализирани за периода до 31.03.2022 – 36 181 лв.  / 

Поети ангажименти към 31.03.2022 – 56 597 лв. 

 

6. Неразплатени  и задължения 

Работните заплати се изплащат до 5-то число на следващ месец. Към момента са 

изплатени работни заплати и осигуровки на всички служители в срок.  

Към  31.03.2022 г.  ДГ има неразплатени задължения към доставчици и контрагенти в 

размер  на 10 287 лв. 

 

Предоставената информация е за първо  тримесечие на 2022 г. и е взета от финансовият отчет 

на ДГ „Роза” за изпълнение на делегираният бюджет към 31.03.2022 г. и представен на ПРБК. 

 

Доклад е представен на общо събрание на ДГ „Роза” на 27.04.2022 г. и на Обществения съвет на 

27.04.2022 г. 

 

Информацията е  предоставена на членовете на обществения съвет и на СО на хартиен носител 

на 18.04.2022 г. 

 

Настоящият доклад  е качена на сайта на ДГ „Роза” на 27.04.2022 г. 

 

 

3.5.2022 г.

X Габриела Стойчева

директор на ДГ "Роза" гр. Мездра

Подписано от: Gabriela Blagoeva Stoycheva  


