
1 2 3 4 5 6 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6)

1.2 наети по ЗЗД * * 0

7. Разходи за наем * * 102799 102799

Общо: 125328 0 451326 0 0 576654

21599

Главен счетоводител:                                                                                                            Директор:
Светла Софрониева                                                                                                                Даринка Петрова

15. Други разходи, 
невключени в т. 1- 14 21599 * *

4325

14. Разходи по чл. 283, 
ал.3 от ЗПУО *

* * *
0

13. Финансови разходи, 
данъци, такси 865

3460 * *

9808

12. Разходи за външни 
услуги без т.4 и 6-9 10003 74640

* *
84643

11. Армотизация на 
дълготрайни материални 
активи

588 9220

0

10. Разходи за 
материални активи, които 
нямат характер на 
дълготрайни

1073 1073

9. Разходи за основни 
ремонти

5908

8. Разходи за текущи 
ремонти 1315 1315

6. Разходи за храна в 
задължителното 
предучилищно 
образование

* * 5908 * *

18533

5. Разходи за материали 
и консумативи 17331

33724 * *
51055

4. Разходи за вода, 
горива, енергия 4784 13749

* *

145807

3. Разходи за персонал- 
облекло, СБКО, 
обезщетения по КТ и др. * *

0

2. Възнаграждения на 
непдагогически 
персонал, включително 
задължителни 
осигурителни вноски от 
работодател

32883 112924

* *

129789

1.1 назначени с трудов 
договор 58874 70915

* *
129789

от дейности срещу 
заплащане, които 

са извън 
програмната 

система/учебния 
план

Възтановени от 
родителите 

съгласно 
методиката по 

чл. 132

Финансирани от 
други източници, без 

средствата от 
държавния бюджет

1. Възнаграждения на 
педагогическите 
специалисти, 
включително 
задължителни 
осигурителни вноски от 

58874 70915

* *

Детска градина: ЧДГ "Аз съм българче"                                                                                                                                                                                                                                                                       
Община: Варна                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към: 31.12.2019г.

Видове разходи

Разходи за 
дейностите по 
възпитание и 
обучение на 

децата и 
учениците, 

финансирани със 
средства от 

Всичко 
финансирани от 

платени услуги за 
дейности извън 

учебния план

Всичко за 
осигуряване и 

поддържане на 
материално-

техническата база

за обучението по 
програмната 

система/учебен 
план за дейности по 

задължителното 
предучилищно и 

училищно 
образование по 
стандартите за 

целеви средства 
по чл. 283, ал. 3 

ЗПУО


