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

Изх. №102 / 12.04.2021 г. 

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

ПОКАНА 
по чл. 16, ал. 1 от ПУДОС 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 

На 27.04.2021 г. от 17:10 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 отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие
на 2021 г. 

Заседанието ще премине при спазване на всички противоепидемични 
мерки. 

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” 

Приложение към покана с изх. №102 / 12.04.2021 г. 
Попълнете и подпишете отрязъка и го върнете на Директора 

Получил: …………………………………………………………………… 

Дата: ………………………………. Подпис: ……………………………. 
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                                                 И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА  
ДГ”РАДОСТ” КЪМ 31.03. 2021 г. 

                 І. Одобрен  бюджет  за 2021 година  
              .  
 Общата сума на Бюджета на ДГ ”Радост” гр. Лясковец , разпределен по дейности 
както следва: 
   ОБЩО ПО СТАНДАРТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    - 423989 лв. 
   ОБЩО ПО СТАНДАРТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ         - 74930 лв. 
Завишен е бюджетът на ДГ по параграфи и подпараграфи с ФО 11/15.04.2020г. с 
1329.36лв. на МФ –възстановяване транспортните разходи на педагогическите 
специалисти в Държавна дейност.  
 
ІІ. Извършените разходи първото  тримесечие на  2021 г. – държавни дейности  
са както следва : 
  * отчетени по §  01-01-Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
правоотношения – 59976.32 лв.  
  * отчетени по § 02-02 „Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови 
правоотношения- 1469.00лв 
   * отчетени по §02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други за персонала с 
характер на възнаграждение-  – 1202.16 лв.   
  * отчетени по §02-09- други плащания и възнаграждения-отпуск за временна 
нетрудоспособност за сметка на работодателя- 570.40лв 
 * отчетени по §05-00-  Задължителни осигурителни вноски от работодател  –
13985.01лв. в т.ч. 

- отчетени по §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО за 2020г. от 
ФРЗ – 7392.46лв. 
- отчетени по §05-52осигурителни вноски от работодателя за Учителски 
пенсионен фонд – 1744.99лв. 
- отчетени по §05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели в размер на 
4.8 % от ФРЗ – 3334.36 лв. 
-отчетени по §05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели в размер на 2.8% за родените след 01.01.1960 г- 1513.20лв. 
  

 * отчетени по §10-00- „ Издръжка”  както следва : 
- отчетени по §10-11 – „ Храна” – 1561.70 лв. 
      ІІ  Дейност ДГ “Радост” – местни дейности  
 отчетени по §10-00- „ Издръжка”  както следва : 

      -    отчетени по §10-11 – „ Храна” –                                            -2529.82 лв. 
-   отчетени по §10-15  “Материали”                                          3110. 20 лв.  
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                     В т.ч. –  канцеларски материали                                    208.84 лв. 
                             - кореселин, четка, шкурка, силикон, брава  и др.   76.50 лв. 
                             - ламарина                                                                  513.84 лв. 
                             - компютър                                                                 160.00 лв. 
                             - кофа                                                                            15.60 лв. 
                             - дезинфекционен препарат                                      67.20 лв. 
                              - веро, прах, гъби и др.                                             195.35 лв. 
                             - тонер касета и хартия                                              328.80 лв.   
                             - други материали                                                          7.80 лв.      
       -   отчетени по §10-16 „Вода , горива и ел. енергия”                 8590.52 лв. 
                     В т.ч.   
                                 - вода                                                                     4525.96 лв. 
                                 - ел. енергия                                                            873.00 лв. 
                                 - газ                                                                        3191.56 лв. 
       -  отчетени по § 10-20 „Външни услуги”-                                   2716.80 лв. 
                             
                                - интернет                                                                72.00 лв. 
                                - сот                                                                           72.00 лв. 
                                - абонамент счетоводна програма                         432.00 лв. 
                                - пощенски разходи                                                  42.00 лв. 
                               -  лазарно рязане                                                        24.00 лв. 
                               - дератизация и дезинсекция                                1648.80 лв. 
                               - технически контрол на съорижения                    318.00 лв. 
                              - други външни услуги                                             108.00 лв. 
- отчетени по § 29-91 „ Други разходи за лихви местни лица”         372.82 лв. 
     
 
 
                                                                    
  Счетоводител :     Йонка Илиева 
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