
                                                                
                                                                  

 
ОБЩИНА    ВРАЦА 

 

гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

ЗАПОВЕД

№201/25.02. 2011 г.

На основание:   Чл.44, ал.2 ЗМСМА,  във връзка с § 53 ал.3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2011 г.

ОТНОСНО:  Работа  в  условия  на  прилагане  системата  на  делегирани  бюджети  и 
утвърждаване  на  формули  и  правила  за  разпределяне  бюджета  на  ЦДГ  ,  ОДЗ  и 
Средношколско общежитие по единните разходни стандарти за 2011 г.
 

НАРЕЖДАМ:

през  2011г.  ЦДГ,ОДЗ  и  Средношколско  общежитие   да  работят  в  условия  на 
прилагане  на системата на  делегирани бюджети.  Средствата предоставени по 
единни  разходни  стандарти   и  за  местни  дейности  да  бъдат  разпределени  по 
детски заведения в съответствие с утвърдените формули и правила. 

УТВЪРЖДАВАМ:

I. Формула и правила за разпределяне на бюджета на ЦДГ и ОДЗ по единните 
разходни стандарти за 2011. за делегирани от държавата дейности:

СФддд=93% х( ЕРСЯ х БДЯ+  ЕРСДГ х БДДГ + ЕРСПГ х БДПГ)+ 2,3%СП + 1, 
05%СФ + 0.45%ЛК + 3,2%Р

СФддд - средства по формулата за делегирани от държавата дейности
ЕРСЯ - единен разходен стандарт за яслени групи
БДЯ - брой деца в яслена група
ЕРДГ - единен разходен стандарт   за целодневна детска градина
БДЯ - брой деца в целодневна детска градина
ЕРСПГ- единен разходен стандарт  за целодневна подготвителна група
БДПГ- брой деца в целодневна подготвителна група
СП – брой детски заведения с персонал с общо предназначение
СФ - брой селски филиали 
ЛК – брой   логопедични кабинети 
Р – резерв за нерегулярни разходи



  

Условия за разпределение на средствата по различни допълнителни компоненти

 добавката  за  селски  филиали  се  определя  пропорционално  на  дела  селските 
филиали на съответното ЦДГ/ ОДЗ в общия брой селски филиали  в общината;

 добавката за персонал с общо предназначение се получава от ЦДГ/ОДЗ, в които 
има назначен персонал обслужващ всички детски заведения,  пропорционално на 
броя  на  назначените  в  съответното  детско  заведение  към  общия  брой  такъв 
персонал.

 добавката  за    логопедични кабинети  се  получава  от  ЦДГ и ОДЗ,  в  които  има 
такива.

Правила за промени в разпределението на средствата

 На края на месец март в резултат на настъпили промени в реалния брой на децата, 
отразени  в  информационната  система  на  МОМН към 01.01.2011г.  се  извършват 
корекции по разпределението на средствата между ЦДГ и ОДЗ .

 Промените в броя на децата към 30 септември спрямо 30 юни се отразяват като 
корекции по разпределението на средствата по формула, считано от 1 октомври.

  Добавка  за  деца  на  ресурсно  подпомагане  получават  ЦДГ и ОДЗ ,  в  които  са 
интегрирани  такива  деца.Средства  са   над  определените  по  формулата  и  са   в 
размер определен от броя на децата .

 Към  средствата  по  формулата,  детските  заведения,  в  които  се  обучават  деца  в 
подготвителни  групи  получават  добавка  за  подпомагане  на  храненето  в  размер 
определен от броя на децата  и стандарта.

  Правила за използване на резерва

 За  организирани  обучения  за  повишаване  квалификацията  на  педагогическия 
персонал организирани от Община Враца;

 За финансиране на новооткрити групи ;
 
 За обезщетения на персонала;

             Използването на резерва по изброените правила става чрез бюджетите на ЦДГ 
и ОДЗ.  

       Неразпределените  към  15  ноември  2011г.  средства  от  резерва  се 
предоставят  на  ЦДГ и  ОДЗ,  като  се  разпределят  пропорционално  на  броя  на 
децата.



II. Формула и правила за разпределяне  на бюджета на ЦДГ и ОДЗ  за местни 
дейности:

СФмд=90% х( СИДЗ/БДДЗОхБДДЗ)+ 2%ДЗОТГ + 2,1%ДЗОЕЕ + 2,1%ДЗППО + 
3,8%Р

СФмд - средства по формулата за местни дейности
СИДЗ – средства за издръжка на детските заведения
БДДЗО - брой деца в детските заведения в общината
БДДЗ – брой деца в детското заведение
ДЗОТГ – детски заведения с отопление на течно гориво
ДЗОЕЕ - детски заведения с отопление на електрическа енергия
ДЗППО - детски заведения с проблемно парно отопление  
Р – резерв за нерегулярни разходи

  

Условия за разпределение на средствата по различни допълнителни компоненти

 добавката за отопление на течно гориво получават ЦДГ/ ОДЗ с парно отопление на 
течно гориво;

 добавката за отопление на електрическа енергия получават от ЦДГ/ОДЗ с парно 
отопление на електрическа енергия;

 добавката    за  проблемно  парно  отопление   получават   ЦДГ/ОДЗ с  проблем в 
топлофикационната мрежа  пропорционално  на доказаните загуби;

Правила за промени в разпределението на средствата

 На края на месец март в резултат на настъпили промени в реалния брой на децата, 
отразени  в  информационната  система  на  МОМН към 01.01.2011г.  се  извършват 
корекции по разпределението на средствата между ЦДГ и ОДЗ .

 Промените в броя на децата към 30 септември спрямо 30 юни се отразяват като 
корекции по разпределението на средствата по формула, считано от 1 октомври.

  

 Правила за използване на резерва

 За аварийни и неотложни ремонти;

             Използването на резерва по изброените правила става чрез бюджетите на ЦДГ 
и ОДЗ.  



        Неразпределените  към  15  ноември  2011г.  средства  от  резерва  се 
предоставят  на  ЦДГ и  ОДЗ,  като  се  разпределят  пропорционално  на  броя  на 
децата.

III.Средношколско общежитие получава в пълен размер средствата предоставени 
по единен разходен стандарт/§53,ал.10 от ЗДБРБ/.

                                                                                                        КМЕТ:
                                                                                                        Д-р Костадин Шахов
           
   

 

 


