
ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да 

промените 

изображение

то на този 

слайд, 

изберете 

картината и 

я изтрийте. 

След това 

щракнете 

върху 

иконата 

"Картини" в 

контейнера, 

за да 

вмъкнете 

собствено 

изображение. 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020 
НА ДГ “ЗВЪНЧЕ”  

ГР. БУРГАС 



Въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието през 2008 г. е една от 

най-важните стъпки от реформата, която протича в средното образование в Република 

България. Като второстепенен разпоредител, ръководството на ДГ”Звънче” гр.Бургас, през 

2020 г. изразходваше финансовите средства от бюджета целесъобразно и законосъобразно 

в режим на икономии. 

 

  Средствата от бюджет 2020 г. са насочени основно към:  

• Заплати на персонала по трудови правоотношения: на непедагогически, педагогически 

персонал, на втори ТД, болнични и 10 дни отпуск по КТД за преболедували COVID-19 

• Други възнаграждения, допълнителни към КТД – изплащане на ДТВ – 3 плащания и едно 

плащане за ДМС 

• Изплатена една минимална РЗ за работно и представително облекло 

• Внесени са всички осигурителни вноски 

• Изплатени обезщетения за пенсионер 

• Платени квалификации на педагогическия персонал 

• Изплатени суми от СБКО 

• Диференцирано плащане 4,5%  по КТД 



 Бюджетът за 2020 г. се формира от следните показатели и средства по целеви програми: 

  І. Държавна отговорност: 

  - Стандарт институция – 27700 лв.; 

  - Стандарт група  – 5403 лв.; 

  - Стандарт яслена група – 1431 лв.; 

  - Брой деца ясла – 72; 

  - Стандарт деца 2-4 г. – 2537 лв.; 

  - Брой деца 2-4 г. – 111; 

  - Стандарт деца 5-6 г. – 2747 лв.; 

  - Брой деца 5-6 г. – 128; 

  - Норматив хранене ПГ – 94 лв.; 

  - Численост на персонала образование – 32,25; 

  - Численост на персонала образование –   7; 

   Функция”Здравеопазване”- 126856 лв. 

  -Дейност 431”Детски ясли,детски кухни и яслени групи в детска градина” – 126402 лв.: 

  - Издръжка на здравен кабинет общо  - 454 лв. 



 
  

 

ІІ.Общинска отговорност: 

- Разходен стандарт  за деца ясла – 860 лв. 

- Брой деца ясла – 72; 

- Разходен стандарт  за деца от 2-4 г.– 860 лв. 

- Брой деца от 2-4 г. – 111; 

- Разходен стандарт за деца от 5-6г. – 350 лв. 

- Брой деца на 5-6 г. – 128; 

- Разходен стандарт  за СОП – 960 лв. 

- Брой деца СОП – 6; 



  Със средствата от бюджет – 2020 г. бяха обезпечени: 

  1. Трудовите възнаграждения на персонала в т.ч. за диференцирано 

заплащане на педагогическия персонал, допълнителни материални 

заплащания. 

  2. Здравословното и рационално детско хранене – 60584 лв.; 

  3. Работното и представително облекло – 610 лв. на човек; 

  4. Нормални условия за работа и обучение – 5963 лв.; 

  5. Поддръжка и обогатяване на материалната база  –  в т.ч. вода, горива и 

енергия - 37597 лв.,  

 6. Хигиенни, канцеларски и други материални активи    

 - електрическа пекарна – 4082 лв; 

 - стерилизатори 2 бр. – 2793 лв;  

 - лаптопи 8 бр. – 7840 лв; 



 -  интерактивни дъски 4 бр. - 4600 лв; 

 - една интерактивна дъска дарение – 1230 лв.; 

 -  смяна на камери в кухнята; 

 - закупена машина Stihl за рязане на дърветата; 

 - закупени килими за групите; 

 -  закупено лазерно мултифункционално устройство – 2 бр.,  

 - закупени проектори  - 5 бр.,  

7. Абонаментна поддръжка и разни външни услуги – 33646 лв. и други; 

 (договор с фирма за дератизация, договор с фирма за ел. инсталацията, договор 

за поддръжка на компютри и принтерите, договор с фирма за обществена пералня, 

договор за юридическа консултация, платени данъци за сградата, платена 

застраховка на сградата и инвентара) 

8. Изразходени средства за текущ ремонт - 4257 лв.  за ремонт на отоплителна 

система 

9. Авансови плащания за обзавеждане на първа ясла– 11 925 лв. 



10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ – ОТСТЪПКИ ОТ ТЕАТРИ, ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО В ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА НЕ СА РАБОТИЛИ – 816 ЛВ. 
 
 
ДАРЕНИЯ:В НАТУРА ОБЩО ЗА 54030 ЛВ. В Т.Ч. УЧИЛИЩЕН ПЛОД И  
УЧИЛИЩНО МЛЯКО - 13425  ЛВ. ОТ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;  
МОН – 2640 ЛВ. /МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ/; 
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА -37965 ЛВ. /МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ/. 
  
 
НЯМА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2020 Г. 
  
 
  

 



Участие в проекти на общинско, национално и 
международно ниво 

 

 
 

Проект по НП „Успяваме заедно”, Модул 2: „Иновативна детска градина”, заглавие „Моята 

детска градина – моята зелен планета” – 3 500 лв. 

Проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул: „Площадки за 

обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 г.  – 2 500 лв. 

Проект по Програма „Еразъм+” КА 2, на тема: „Птиците в природата”. Период: 2020 – 2022 

г. Сума:19230 евро 

Проект на община Бургас „Да се храним разумно” 

Проект  Център за млади таланти – Бургас, към фондация „Шанс за децата на България” 

под ръководството на Мария Маркова 

Участие в Програма на Община Бургас „Четири годишни времена за здравето на нашите 

деца” 

 Проект по Схема „Училищно мляко” и Схема „Училищен плод” 

Проект на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2021 г.”, тема: „Обичам природата – и 

аз участвам”, „Еко-кът – детска градина сред природата” – спечелен проект – 4995,60 лв. 



Проект НДЕФ „Климатът и аз. Пестим енергия в училище” 

Проект АПСПО 

Проект BG05M2OP001-3.018 “Подкрепа за приобщаващо образование” за изграждане на 
сензорна стая – 10 000 лв. 

Спортен проект 

Проект на община Бургас „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в 
детски ясли и детски градини и училища в град Бургас” – „Игри на воля в ДГ „Звънче” гр. 
Бургас” за изграждане на 3 броя детски площадки с 40% участие от бюджета – обща 
стойност 46 675.49 лв. 

Проект “Квалификация” като самостоятелни възложители на стойност 3 900 лв. 

 



Външна квалификация на персонала  

№ Тема 

 

Форма на 

обучение 

 

Участници 

(целева 

група) брой 

 

Обучителна 

организация 

 

Период на 

провеждане 

 

Финансиране 

1. „Климатът и Аз. Пестене на енергия 

в детските градини” 

Обучение Я. Орманджиева Софийски университет, 

Независим институт по 

околна среда в Берлин 

23.01 – 24.01.2020 г. 

2. „Инспектиране на образователната 

институция” 

Обучение Стойка Йондова „Идеите” ЕООД 31.01.2020 г. 90 лв. 

3. „Компетентност на директора по 

издаване на вътрешни актове в 

образователната институция” 

Обучение Стойка Йондова „Център за обучение и 

квалифкация на 

педагогическите 

специалисти” 

05.02.2020 г. Без финансиране 

4. „Теория на обучението по 

Безопасност на движението по 

пътищата” 

Обучение 5 бр. 

Стойка Йондова 

Кристина Маразова 

Силвия Николова 

Анна Кхан 

Иванка Янчева 

Тренинг и обучителен 

център „Щастие” 

19.06.2020 г. 175 лв. 



Външна квалификация на персонала  
№ Тема 

 

Форма на 

обучение 

 

Участници 

(целева група) 

брой 

 

Обучителна 

организация 

 

Период на 

провеждане 

 

Финансиране 

5. „Дигитално портфолио” Обучение 17 Училища БГ 19.03.2020 г. 870 лв. 

6. „Организация на 

образователната среда в 

съвременната детска градина” 

Обучение 1 бр.  

Иванка Кирякова 

Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” гр. Бургас 

22.02.2020 – 07.04.2020 г. 

7. „Интерактивна образователна 

среда в детската градина” 

Обучение 1 бр. 

Соня Георгиева 

Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” гр. Бургас 

29.02.2020 – 01.04.2020 г. 

8. „Атестирането на 

Педагогическите специалисти” 

Обучение 1 бр. Светлана Раева Фондация „Кузманов” 01.02.2020 г. – 02.02.2020 г. 

9. „10 златни правила за 

повишаване на вниманието и 

успеваемостта на децата и 

учениците” 

Обучение 1 бр. Светлана Раева Фондация „Кузманов” 08.02.2020 г. – 09.02.2020 г. 

10. „Иновативни модели за 

формиране на социални умения 

в предучилищна възраст” 

Обучение 1 бр. Светлана Раева Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” гр. Бургас 

20.06.2020 г. – 21.07.2020 г. 



Външна квалификация на персонала  
№ Тема 

 

Форма на 

обучение 

 

Участници 

(целева група) 

брой 

 

Обучителна 

организация 

 

Период на 

провеждане 

 

Финансиране 

11. „Вътрешен организационен 

одит и атестиране на 

персонала” 

Обучение 13 бр. ОЦ „Академика” 27.07.2020 г. 

28.07.2020 г. 

650 лв. 

12. Безопасност и здраве при 

работа в системата на 

образованието 

Учебен семинар 2 бр. 

Калина Янева 

Цонка Мръчкова 

„Превента инфо” ЕООД - 

Хасково 

16.10.2020 г. 192 лв. 

13. Интегриране на технологии в 

детската градина чрез 

използване на софтуерен пакет 

от мултимедийни ситуации и 

работа с интерактивна дъска 

Обучение  14 бр. 

 

Образование и технологии 08.10.2020 – 08.11.2020 г. 840 лв. 

14. Създаване и използване на 

онлайн образователни ресурси 

за предучилищен и начален 

етап на образованието 

Обучение - онлайн 2 бр.  

Иванка Кирякова 

Соня Георгиева 

„Орак инженеринг” ЕООД 18. 12 – 21.12.2020 г. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


