
Детска градина „Радост” 
ул.”Васил Левски” №119, гр. Лясковец, 5140 

Изх. №64 / 13.01.2020 г. 

До 
г-жа Габриела Ангелова, 
г-жа Ростислава Димитрова, 
г-н Димитър Мутафов, 
г-жа Иванка Джурова, 
членове на Обществения съвет към ДГ „Радост” 

ПОКАНА 
по чл. 16, ал. 1 от ПУДОС 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 

На 30.01.2020 г. от 17:00 ч. в детската градина ще се проведе редовно 
заседание на обществения съвет към ДГ „Радост”, което ще премине при 
следния дневен ред:  

1. Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ
„Радост” за четвърто тримесечие на 2019 г. - м. октомври - м. декември. 

2. Съгласуване на план-приема на деца за учебната 2020/2021 година и
представяне на становище от страна на обществения съвет. 

С материалите по дневния ред на заседанието може да се запознаете на 
интернет сайта на детската градина, в раздел „Обществен съвет“ - 
„Заседания“ на адрес: http://radost.lyaskovets.net/c_council.php#sessions 

Тодор Тонков 
Председател на Обществения съвет към ДГ „Радост” 

http://radost.lyaskovets.net/c_council.php%23sessions
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА 
ДГ”РАДОСТ” КЪМ 31.12. 2019 г. 

І. Одобрен  бюджет  за 2019 година 
Съгласно заповед № 450/ 27.02.2018 г. на Кмета на Община Лясковец  и в  изпълнение 

на Решение № 260 /26.02.2009 г. на Общински съвет Лясковец, всички детски градини 
прилагат системата на делегирани бюджети.  

Общата сума на Бюджета на  ДГ”Радост”  гр.Лясковец , разпределен по дейности 
както следва: 

ОБЩО ПО СТАНДАРТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 324051 лв 
ОБЩО ПО СТАНДАРТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 26860 лв 

На основание ФО 13/25.04.2019 год.е завишен бюджета с 1506.42 лв. възстановяване 
на транспортни разходи на педагогическите специалисти. 

На основание ФО 38/24.09.2019 год. е завишен бюджета с 2000 лв. по НП ”Заедно за 
всяко дете” 

На основание ФО 44/24.10.2019 год. е завишен бюджета с 2000 лв. по НП ”Успяваме 
заедно” 

На основание ФО 55/10.12.2019 год. е завишен бюджета с 1388.57 лв. за изплащане 
на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на 
общински детски градини.  

II. Извършени разходи през четвъртото тримесечие на 2019 г. както следва:
1. Извършените разходи четвъртото тримесечие на 2019 г. - държавни дейности

са както следва: 
* отчетени по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

правоотношения“ - 219878.65 лв. 
* отчетени по § 02-02 „Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови

правоотношения“ - 6176.84 лв. 
* отчетени по §02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други за персонала с

характер на възнаграждение“ - 7068.88 лв. 
* отчетени по §02-08 „Обезщетение за персонала с характер на възнаграждение“ -

791.12 лв. 
* отчетени по §02-09 „Други плащания и възнаграждения-отпуск за временна

нетрудоспособност за сметка на работодателя“ - 1104.92 лв. 
* отчетени по §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“  -

25104.61 лв. в т.ч.: 
- отчетени по §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО за 2019 г.от 

ФРЗ“ - 27369. 99 лв. 
- отчетени по §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за Учителски 

пенсионен фонд“ - 6679.34 лв. 
- отчетени по §05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели в размер на 

4.8 % от ФРЗ“ - 11151.10 лв. 
- отчетени по §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели в размер на 2.8% за родените след 01.01.1960 г.“ - 4904.18 лв. 
* отчетени по §10-00 издръжка както следва:

- отчетени по §§10-11 „Храна“ - 2723.96 лв в т.ч. по реда на Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.  
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- отчетени по §§10-14 „Разходи за учебни материали и помагала”- 1738.36 лв. 
- отчетени по §§10-15 „Материали”- 2467.10 лв вт.ч. 

НП “Заедно за всяко дете ” - 1000 лв. 
НП“Успяваме заедно” - 1467.10 лв. 

- отчетени по §§10-20 „Външни услуги”- 3480.20 лв в т.ч. 
Пътни разходи на учители - 1668.20 лв. 
Квалификация на персонала - 1812 лв. 

2. Дейност ДГ „Радост” - местни дейности:
- отчетени по §10-00 - „Издръжка”  както следва : 
- отчетени по §10-11 - „Храна” 17258.76 лв 
- отчетени по §10-14 - „Учебни материали“ 45.96 лв 
- отчетени по §10-15 - „Материали” 3476.54 лв 

В т.ч.   - смесителна батерия 173.00 лв 
- дозатор течен сапун, прах, веро и др. 1060.29 лв 
- боя, цимент, пясък, валяк 267.39 лв 
- винт, контакт, кабел, лампи, удължител 115.81 лв 
- стол 69.98 лв 
- манометри 15.00 лв 
- ламарина, релса 205.26 лв 
- шкаф за група „Дъга” 105.00 лв 
- канцеларски материали 594.24 лв 
- тонер касети 79.20 лв 
- пердета 200.00 лв 
- музикална система 219.00 лв 
- други материали 372.37 лв     

       - отчетени по §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” в т.ч. 10560.44 лв 
- ел. енергия 2681.80 лв 
- газ 7878.64 лв 

       - отчетени по § 10-20 „Външни услуги” 3186.34 лв 
- слънчеви колектори 96.00 лв 
- абонамент счетоводна програма 864.00 лв 
- телефонни разходи 446.49 лв 
- интернет 288.00 лв 
- сот 288.00 лв 
- технически надзор 265.00 лв 
- трудова мед. обслужване 240.00 лв 
- други външни разходи 331.45 лв 
- ремонт везни 48.00 лв 
- зареждане на пожарогасители 115.20лв 
- електронни подписи 10.80 лв 
- проверка манометри 45.00 лв 
- абонамент списание, поща 148.40 лв

- отчетени по § 10-30 „Текущ ремонт” 1272.22 лв  
- отчетени по § 10-51 „Командировки” 245.05 лв 

Счетоводител : Директор: 
         /Й.Илиева/ /Г.Иванова/ 
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