
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. 

ПРЕДСТАВЯНЕ  НА 
БЮДЖЕТ 2021 

НА ДГ “ЗВЪНЧЕ”  
ГР. БУРГАС 



  На основание протоколно решение №  /23.02.2021г. на 
Общински съвет – Бургас е утвърдена рамка на бюджет 
2021 г. в системата на образованието, като за ДГ ”Звънче” 
е определен бюджетен кредит за 2021 г. в размер на 
1263009 лв. Сумата по бюджета е определена от 
първостепенния разпоредител Община-Бургас, 
съобразно действащите нормативни и поднормативни 
актове: ЗДБРБ за 2021 г.,Закона за публичните финанси и 
ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния 
бюджет за 2021 г., Решение №790/01.11.2020 г. и др. 
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  Бюджетът за 2021 г. се определя на базата на следните показатели: 

  І.Държавна отговорност: 

  - Стандарт институция – 31640 лв.; 

  - Стандарт група  – 6148 лв.; 

  - Стандарт яслена група – 6148 лв.; 

  - Стандарт деца яслени групи – 1583 лв. 

  - Брой деца ясла – 67; 

  - Стандарт деца 2-4 г. – 2887 лв.; 

  - Брой деца 2-4 г. – 130; 

  - Стандарт деца 5-6 г. – 3097 лв.; 

  - Брой деца 5-6 г. – 108; 

  - Норматив хранене ПГ – 94 лв.; 

  - Численост на персонала образование – 32,25; 

  - Издръжка на здравен кабинет общо  - 454 лв.    

  - Численост на персонала яслени групи –   6; 

    



ІІ.ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ: 
- РАЗХОДЕН СТАНДАРТ  ЗА ДЕЦА ЯСЛА – 860 ЛВ. 
- БРОЙ ДЕЦА ЯСЛА – 72; 
- РАЗХОДЕН СТАНДАРТ  ЗА ДЕЦА ОТ 2-4Г.– 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 – 5; 

 



Определената сума има следното разпределение: 

 І.Държавна дейност- 1074140 лв.: 

Функция”Образование”- 932134 лв.: 

- 311”ЦДГ” –  882074 лв./по формула/ -; 

 - за подпомагане на храненето – 10152 лв.; 

 - за подпомагане-чл.283 ал.9 от ЗПУО – 18792 лв.; 

 - 338”Ресурсно подпомагане” – 1980 лв. 

Преходен остатък от 2020 г.: 

 -бюджетна валутна сметка – 19136 евро. 

Функция”Здравеопазване”- 142006 лв.: 

- Яслени групи д.431 – 141552 лв. 

- Здравен кабинет – 454 лв.      

      

 



       

      Разпределение на разходите по основните параграфи е следното: 

       І. Държавна дейност –  1074141 лв.: 

      Функция”Образование”- 932135 лв. в т.ч. 

       Дейност 311”Детски градини” – 911019 лв.: 

       § 100”Заплати на персонала …” - 692720 лв. 

       § 200”Др.възнаграждения”- 36150 лв. 

       § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 153205 лв. 

       § 1000”Издръжка” – 28944 лв. 

       Дейност 338”Ресурсно подпомагане” – 1980 лв. 

       § 1000”Издръжка” – 1980 лв. 

       Дейност 388”Международни програми...” – 19136 евро. 

       § 1000”Издръжка” – 19136 евро. 

      Функция”Здравеопазване”- 142006 лв. 
       



Дейност 431”Детски ясли,детски кухни и ясленски групи 

в детска градина” – 141552 лв.: 

       § 100”Заплати на персонала …” - 109247 лв. 

       § 200”Др.възнаграждения”- 11050 лв. 

       § 500”Задълж.осигурит. вноски” – 20997 лв. 

       § 1000”Издръжка” – 258 лв. 

      Дейност 437”Здравен кабинет в ДГ...” – 454 лв. 

       § 1000”Издръжка” – 454 лв. 

       ІІ.Общинска дейност: 

      Дейност 311”Детски градини” – 188868 лв 

       § 1000”Издръжка” – 188868 лв. в т.ч. 

       По формула - 188052 лв. 

       Преходен остатък от 2020 г. – 816 лв. 



ПРИ ИЗГОТВЯНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. СЕ СПАЗВА      ПРИОРИТЕТНОСТТА 
НА РАЗХОДИТЕ: 
        -ЗАПЛАТИ ,ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ; 
        -ХРАНА, ОТОПЛЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ; 
        -МАТЕРИАЛИ,ТЕКУЩИ РЕМОНТИ; 
В ПАРАГРАФ 100”ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА” СА ОСИГУРЕНИ: 
        - ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА; 
        - ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ;     
        - ПЛАЩАНИЯ ПО КТД, КСО И ДР. НОРМАТИВНИ И ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ.         
СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ-2021 Г.ОСИГУРЯВАТ: 
        - ПРЕДСТАВИТЕЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО; 
        - РЕМОНТ ; 
        - ПОДНОВЯВАНЕ ПОЕТАПНО НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО ПО ГРУПИТЕ /ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ/. 



Фактори, застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на 
целите на ДГ: 

- намаляване брой на децата; 

- повишаване равнището на цените-топлоенергия, ел.енергия,хранителни  
продукти и др.; 

- неизпълнение на приходната част на държавния и общински бюджет за 2020 г. 

Насоки за намаляване на риска: 

- повишаване нивото на УВР и подобряване на условията в ДГ; 

- целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства; 

  

  

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


