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ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО И ШЪЛНЕНИЕ годин,2022)
на бюлжета, сметките за средствата ог Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА ДЕТСКА ГРАДИНА Ме1 "ЗВЪНЧЕ" към 30.09.2022 1. Ша

Състкиза ерес|Сесткиает Деметки за чуя|. ОБЩО КАСОВ
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ОТЧЕТ ОТЧЕТ отчет ОТЧЕТ ОТЧЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ 30.09.2022 г. 31:12:2021г 30.09.2022 г. 51.12.2021 г 31.09.2022. 31.12: 2024-г 30.09.2022 г. 31.12.2021 г

(а) () (2) (3) 4) (9 (6) (бен)|буен (бо

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИИ ДАРЕНИЯ
Постъпления от текущи приходи
Приходи ог данъции осигурителни вноски :
Приходи от такси и вноски

ОВЕ)

пр

в т.ч. приходи от вноски
Приходи от административни глоби, санкциии наказателни лихви

то

Нетни приходи от продажби на услуги, стокии продукция
Приходи от наеми
Приходи ог концесии и лицензии за ползване на публични активи:

7. Приходи от лихви
8. Приходи от дивиденти и дялово участие
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики.
Общо за група Г. Постъпления от текущи приходи 159 134

И. Реализация на нефинансови активии конфискувани средства
1. Продажба на земя
2. Продажба на други нефинансови дългограйни активи
3. Конфиск. средства и продажби на конфискуванииот залог нефин. активи
"Общоза група П. Реализация на нефинан. активии конфиск. средства
Ш. Внесен ДДС идр. ланъци в/у продажбите и корективза постъпления
вт. ч. внесен ДДС

внесен данък в у приходите от стопанска дейност
виесени други данъци, такси и видскив у продажбите

ТУ. Постъпления от застрахователни обезщетения
У. Приходи от помощи и дарения
1 Помощи идарения от Европейския съюз
2. Други помощи и дарения от чужбина
3 Други безвъзмездно получени средства по международнии други програми
4. Помощии даренияот страната
Общо за група У. Приходи от помощи и дарения.
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИИ ДАРЕНИЯ 159 130 159 130

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
1. Плащания за текущи нелихвени разходи
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 89 800 101 187 217 89 800 101.404
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 967 967 967 967
3. Платени данъци. такси и административни санкции 750 750 750 750
4. Разходи за възнаграждения на персонал 286 964 419 272 1500 288 464 421 522
5. Разходи за осигурителни вноски 56 570 76 583 324 56 894 77 082
Общо за група 1. Плащания за текущи нелихвени разходи 435 051 598 759 1824 2966 136 875 601 725
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(а) (1) (3) (» (5) (6) (2)#1)+3)+5) (че)П. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Прилобиване на земя
2. Прилобиване на други дълготрайни материални активи
3 Придобиванс на нематериални дълготрайни активи
4 Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция
вт. ч. постъпления от реализация на държавния резерв 1<

Общо за група П. Плащания за на нефинансови дълготрайниактиви
Ш. Плащания за разходи за лихви
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа
2. Разходиза лихвипо други заемии дългове
Обшо за група Ш. Плащания за разходи за лихви
ТУ. Трансфери към домакинства
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери
2. Капиталови трансфери към домакинства

526 3291 526 291

Общо за група ГУ. Трансфери към домакинства 526 3291 526 291

У. Субсидии и капиталови трансфери.
1 Текущи субсидии и трансфери към други лица
2. Капиталови гран ери към други лица
Общо за група У. Субсидиии капиталови трансфери
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 435 051 598 759 2350 6257 437 401
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

1. Трансфери между бюджетни организации (нето)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)

483 476 598 629 2714 6е0| 486 190

В. ОБЩО ТРАНСФЕРИИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 483 476 598 629 2714 6601 486 190)

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) < (А.-Б. 48 584 344 48 948

Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + 3. - И.) 148 384) (8 94)
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Придобиване и реализиране на дялове, акциии участия
1. Придобиване на дялове, акциии участия в предприятия (-)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове. акцииии участия
Обшоза група 1. Придобиване и реглизиране на лялове. акциии участия,
П. Прелоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1, Предоставени заеми и възмездна финансова помош (-)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възказдна фин. помощ (<)
3. Плашания по активирани гаранции - главиици по гарантирани заеми
+ Възстановени суми по активирани гаранции - главници.
Общоза група П. Предоставени заеми, възмезлна фин. помош и гаранции:
Ш. Други операциис финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)
2 Други операции с финансови активи (нето)
Общо за група Ш. Други операциис финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИС ФИНАНСОВИ АКТИВИ
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ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ 31 12.2021г 30.09.2022 г. 31 12.2021г 30.09.2022 г.

к
) 30.09.2022 г. 31.12.2021 г

(а) (2) (3) 4) (5) (6) (7)-1)н3)н5)|(Ох че)
Ж. ОПЕРАЦИИС ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисиина държавни (общински) ценни книжа (+)
2 Погашения по емисиина държавни (общински) ценни книжа) (-)
Общо за група |. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
11. Заемиот банкии други лица
1 Получени банковии други заеми (-) |2. Погашения по получени банковии други заеми (-)
Общо за група П. Заеми от банкии други лица
Ш. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и гърговски кредит (>)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
Общо за група Ш. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
ТУ. Други операциис финансови пасиви

1. Операции с чужди средства (нето)
2 Друго финансиране - операции с пасиви (нето)
"Общоза група ТУ. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметкана средства от Европейския съюз
2. Операции за сметка на други бюджети. сметки и фондове 1646 (394) | 1282
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

+ Разлики от закръгления в хил лв -
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 1646 (364) 1 1282
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Наличности на парични средствав началото на отчетния период
2. Преоценка на наличностив чуждестранна валутав края на отчетния период
3 Наличности на парични средства в края на отчетния период 50 230 50 230
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.) 50 230 50 230

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ- АКРЕДИТИВНИИ ДРУГИ СМЕТКИ
1. Наличности по акредитиви и други сметкив началотона периода
2. Преоценкана акредитивии други сметки в чужд. валута в края на периода
3. Наличности по акредитиви и други сметкив края на периода
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ- АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)

1. ИЗМЕНЕНИЕНА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И.+ К.) 50 230

Дата: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
имеи анатия ИПАИА ПЕНЕВА име и анти



ДЕТСКА ГРАДИНА Ж1 „ЗВЪНЧЕ”
гр. СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнението на бюджета на детското заведение
към 30.09.2022г.

Детска градина Х | „Звънче”-гр. Стара Загора е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити, съгласно М1-16т.3 от заповед РД 25-948
от 31.03.2010г. на Кмета на Община Стара Загора.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета е съставен при спазване на
указаниятана т.7 от ДДС Хо20/14.12.2004г. на Министерство на
финансите.

През 2022г. За финансиране на детската градина е определен бюджет
в размер на 626453лв.:

е Дейност „ЦДГ и ОДЗ” -596490лв за заплати,други
възнаграждения осигурителни вноски на персонала и издръжка
на децата от ПГ

е По проект АПСПО към 30,09,2022г. детското заведение
разполага със средства в размер на 1646лв

е За финансиране на местните дейности е определен бюджет в

размер на 24228лв. и дофинансиране - 5735лв.
Бюджетът на ДГ Х1”Звънче” за делигирани от държавата дейност е

изпълнен 68,3090.
Бюджетътв частта му по местни дейности е изпълнен 10000, а

дофинансиране -58,6400.
Тези средства постъпват по сметката на детското заведение под

формата на субсидии, получените трансфери от първостепенния
разпоредителсе осчетоводяват по дебита на с-ка 501386109- вътрешни
трансфери по ЕБК и по кредита на с-ка 7501 вътрешни касови трансфери,
асредствата по проект АПСПО по с/ка 5013 58803 /4684.



Получените средства се изразходват икономично и законосъобразно
по дейности, както следва ЗИЦДГ и ОДЗ ДД-407460лв.;311 ЦДГ и ОДЗ -
ОД- 24228лв. дофинансирене -3363лв.

Салдото по бюджетната сметка към 30.09.2022г. ев размер 50230лв,
както следва : държавна дейност-49769 лв. в т.ч.1646лв по проект АПСПО;
местни дейности 461 лв..

Детското заведение е реализирало собсвени приходи в размер на
159лв ., на същите е начислен 390 данък.

ДГ Ж1 „Звънче“-гр. Стара Загора няма открити валутни и
набирателни сметки; закупени стоки на лизинг или други трансферни
субсидии. Към края на отчетния период няма касови наличности.

Неразплатени разходи към 30.09.2022г.са разходите за ел. енергия, и
храна поради невъзможност на доставчици на тези услуги да представят
фактурите за разплащане до 30.09.2022г..Неразплатените средстваза тези
разходи са осчетоводени по дебита на с-ка 6010 и 3020 и по кредитанас-
ка 4010.

Несъбраните такси за ползвани на детска градина към 30.0.2022г. са
105,7Злв, осчетоводенипо с-ка 4301 представляват такси за периода
м01.2012г до 31.12.2019г.-165,7Злв. за периода 01,01,2022-30.09.2022г.-
няма несъбрани такси.

Заплатите на персонала се начисляват съгласно действащото
законодателство и се изплащат ежемесечно „Към 30.09.2022г. детското
заведениие няма задължение към служителите „Осигурителните вноски са
изчислени съгласно нормативните документи.

Счетоводител: Директор:
И. Пенева 3. Пенева


