
 

Обяснителна записка 

 
към бюджета на ДГ „Щастливо детство”  –гр. Ветово за 2020  година 

            

 Бюджет –  делегирани от държавата дейности 
  

Общ размер на бюджета на детската градина за 2020 г. – 436257 лв. 

 

Структура на бюджета по приходите: 

- Обща субсидия за държавни дейности от  ПРБ – 388787 лв.Размерите им 

са определени съгласно утвърдена формула от общината /Заповед № 117/28.02.2020г/ 

на кмета за 2020 година; 

-преходен остатък от 2019 година - 55570 лв ,включително и целеви 

 

По приходите 

1.Бюджетните средства в дейност ”Детски градини” са разпределени по формула,а 

именно. 

Стандартите за един ученик са определени ,съгласно Решение №644/01.11.2019г за 

изменение на Решение №208 на МС от 2019г за приемане на стандарти за делегираната 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.Натуралните 

показатели са към 01.12.2019г. 

СФ = [(БД1 х СД1) + (БД2 х СД2) + (БД3 х СД3) + (БГ х СГ) + (БДг. х СДг.)] х 

х 100% + СРК 

където: 

СФ – средства по формулата; 

БД1 – брой деца на 2-4 годишна възраст; 

СД1 – стандарт за дете на 2-4- годишна възраст; 

БД2 – брой деца в яслени групи; 

СД2 – стандарт за дете в яслена група; 

БД3 – брой деца на 5-6- годишна възраст в целодневна група; 

СД3 – стандарт за дете на 5-6 години в целодневна група;  

БГ  –  брой яслени и целодневни групи; 

СГ  –  стандарт за група; 

БДг. – брой детски градини; 

СДг. – стандарт за детска градина; 

СРК – средства по регионалния коефициент, които са равни на: 

   [(БД1 х СД1) + (БД2 х СД2) + (БД3 х СД3) + (БГ х СГ) + (БДг. х СДг.)] х 0.068 

 

Добавят се и средствата по норматива за подпомагане храненето на децата от 

подготвителните групи и на  учениците от І до ІV клас (брой деца х 100% от ЕРС). 

Добавят се и средствата по норматива за създаване на условия за приобщаващо 

образование(брой деца х 100% от ЕРС). 

 

Структура на бюджета по разходите: 

-текущи разходи държавни дейности – 436257 лв  

- текущи разходи местни  дейности –след утвърждаване от Общински 

съвет Ветово. 

- текущи разходи дейност дофинансиране –за фонд СБКО  от Общински съвет 

Ветово 

 

По разходите 

Реализираните в края на годината превишения на постъпленията над плащанията 

по бюджета  целеви средства като преходен остатък се използват за финансиране на 

същите дейности. 



 

Трудовите разходи (заплати,други плащания и осигурителни вноски) са разчетени 

за 12 месеца. 

1.В дейност 311”Детски градини” 

предвидените   трудови разходи  на персонала включително и осигуровки от 

работодател са в размер на 407569 лв /в това число -12364лв.-4% за 

допълнително трудово възнаграждение  на педагогическия персонал за 

постигнати резултати от труда през учебната година,съгл. Наредба 4/2017г за за 

нормиране и заплащане на труда, Включени са средства за излащане на 

лекторски часове ,за работа с деца със СОП,за водене на задължителна 

документация,за консултиране на родители и др.допълнителни възнаграждения. 

Предвидени са ДТВ за официални празници 3 пъти в годината,след 

споразумение със синдикалните партньори. /.Бюджетните кредити са достатъчни 

за осигуряване на трудовите разходи на 26 щ.бр. с увеличението на РЗ на 

педагогическия и непедагогическия персонал ,съгласно Анекс от 12.11.2019г 

към КТД/11.06.2018г и ПМС №350/19.12.2019г за определяне на нов размер на 

МРЗ за страната.  

В др.възнаграждения на персонала са предвидени  суми за представително 

облекло на педагогическия персонал по 430лв.съгласно КТД ,средства за 

граждански договор и суми за първите 3 дена от болнините на служителите. 

 За издръжка /храна,материали, в.услуги, / са предвидени 28688лв. /в това число 

-2557лв.-за квалификация на педагогическия персонал 1,2% от годишния размер 

на средствата за работни заплати на педаг.персонал,съгл.чл.35 от КТД/ .Като 

общо /в т.ч – 8743лв. по ЕС-2020г. и 19945лв от преходен остатък от2019г / 

 

           В този бюджет не са включени медицинските сестри в ясленска група,макар са 

на щат в детската градина-за тях ежемесечно се получава субсидия ДД от община 

Ветово. 

 

За преходния остатък от 2019 г. 

На 31.12.2019 г. той е в размер на - 55570 лв. и  представлява: 

-Целеви средства – 26922 лв; 

-целеви средства по проект АПСПО от ЕС – 8100лв. 

-Останали средства,които нямат целеви характер – 20548 лв. 

 
Целевите средства от преходния остатък се разпределят,както следва:  

 1858 лв. за пътни разходи на педагогическия персонал  

 18087 лв.остатък от Подпомагане храненето на децата в ПГ 

 5260 лв. остатък за за работа с деца от уязвими групи 

 1717 лв. остатък от спрени помощи от АСП 

 8100 лв. остатък по проект АПСПО на ЕС 

 

Средствата,които нямат целеви характер,са разпределени като текущи разходи по 

началния план бюджет на детската градина във всички дейности. 
 

 

 

В месец април се очаква допълнителна субсидия при изравняване на разчетните 

показатели по модул „Институции „  на НЕИСПУО към 01.01.2020г в размер на 

23522 лв. 

 

 

 

 

 



 

Бюджет 2020 година 

 

Разпределение 

на бюджетните средства за делегираната д-ст 311„Детски градини ” 

/начален план/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.счетоводител:……………                                             Директор:………… 

Зехра Ибишева Галя Ахмакова 

 

 

 

 

 

 

Параграф 

ЕБК 
бюджет 

2020г 

прех.остатък 

2019г 
всичко 

/ начален 

план / 

Приходи     

61-09 Субсидии от общ.бюджет 388787 - 388787 

95-01 Прех.остатък от 2019 - 55570 55570 

88-03 Чужди средства на 

разпореждане по европроекти 

- -8100 -8100 

Всичко приходи: 388787 47470 436257 

    

    
Параграф 

ЕБК 
бюджет 

2020г 

прех.остатък 

2019г 
всичко 

/ начален 

план / 

1.Разходи    д-ст 311 „Детски градини ”    

01-00 Заплати 333039 10945 343984 

01-01 Заплати на перс.по ТПО 333039 10945 343984 

    

02-00 Др.възнагр. на персонала 3000 16580 19580 

02-02 нещатен персонал по извън ТПО - 9020 9020 

02-05 изплатени суми за СБКО и облекло - 5160 5160 

02-08 обезщетения 1000 - 1000 

02-09 др.плащания/Болн.за с/ка на работ./ 2000 2400 4400 

    

05-00 осигур.вноски от работодател 44005 - 44005 

05-51 за ДОО 12378 - 12378 

05-52 за УчПФ 10791 - 10791 

05-60 за ЗО 11511 - 11511 

05-80 за ДЗПО 9325 - 9325 
    

10-00 Издръжка 8743 19945 28688 

10-11 Храна 5734 18087 23821 

10-15 материали 452 - 452 

10-20 външна услуга 2557 1858 4415 

    

Всичко разходи: 388787 47470 436257 

    



 


