
    

 

 

                                                                                                              Приложение №1 

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

ОТНОСНО: Формули за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за 2021 година. 

  

Днес 26 февруари 2021 година, на основание чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното 

и училищно образование между Община Червен бряг, представлявана от Кмета –  д-р 

Цветан Костадинов и директорите на общинските детски градини, финансирани чрез 

бюджета на Община Червен бряг, се подписа настоящето споразумение за следното: 

  

 

1. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за дейност „Детски градини ” : 

  

          СФ = СДД + СМД 

  

          СДД = БИ х 31540 лв. х 98% + БЯЦГ х 6148 лв. х 98%+БД/1/ х 2887 лв. х 98% 

+ БД/2/ х  3097 лв. х 98% + БДЯГх 1583 лв. х 100%  + БИ,БЯЦГ, БД/1/, БД/2/,БДЯГ 

х съот.ЕРС х 0,068-средства по регионален коефициент +БИ, БЯЦГ, БД/1/, БД/2/ х 

съот. ЕРС х 2%- резерв 

 

  



СМД = (БД/1/ х 600 лв.+ БД/2/ х 600 лв.)*95% +(БД/1/ х 600 лв.+ БД/2/ х 600 

лв.)*5%- резерв 

  

Където: 

СФ – средства по формулата 

СДД – средства от държавна дейност 

СМД – средства от местна дейност 

 БИ-      брой институция 

БЯЦГ- брой яслена и целодневна група в детска градина  

БД –    брой деца в детска градина 

БД/1/ – общ брой деца в общината от 2 до 4 год. 

БД/2/ – общ брой деца в общината от 5 до 6 год. 

БДЯГ – общ брой деца в яслена група  ДГ  

          

31 540 лв. – единен разходен стандарт за институция за община Червен бряг 

  6 148 лв. – единен разходен стандарт за община Червен бряг за яслена и целодневна 

група в детска градина 

   2 887 лв. – единен разходен стандарт за Община Червен бряг за деца от 2 год.  до 4 год. 

в целодневна група в детска градина. 

   3 097 лв. – единен разходен стандарт за Община Червен бряг за деца на 5 и  6 год. в 

подготвителна целодневна група в детска градина. 

   1 583 лв. – единен разходен стандарт за Община Червен бряг  за деца в яслена група 

към детска градина. 

 

      600 лв. – издръжка в местна дейност на дете от детска градина  

 

Месечния лимит от средствата за издръжка в местна дейност на дете от детска градина,  

в размер на 47,50 лв. или 1/12 от 95% от годишния стандарт, ще се предоставя в пълен 



размер  на всяко детско заведение при достигане на 65% средна посещаемост  на децата 

в детските заведения в община Червен бряг 

 

2. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по здравеопазване за дейност „Детски ясли, детски 

кухни и яслени групи в детска градина” : 

  

         СФ = СДД + СМД 

  

         СДД = БД х 1 801 лв. х 100% 

  

         СМД = БД х 1000 лв. х 95%+ БД х 1000 лв. х 5%-резерв 

  

 СФ – средства по формулата 

СДД – средства от държавна дейност 

СМД – средства от местна дейност 

БД – брой деца в  яслена група в детска градина 

           1 801 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг  за яслена група в 

детска градина . 

 

             1000 лв. – издръжка в местна дейност на дете от яслена група.  

Месечния лимит от средствата за издръжка в местна дейност на дете от яслена група,  в 

размер на 79,17 лв. или 1/12 от 95% от годишния стандарт, ще се предоставя в пълен 

размер  на всяко детско заведение при достигане на 65% средна посещаемост  на децата 

в яслените групи в детските заведения от  община Червен бряг 

 

 

 



3.Условия и ред за разпределение на средствата по отделни допълнителни компоненти 

3.1.  Резервът в дейност „Детски градини”, който представлява 2% от единните разходни 

стандарти за институция, за яслена и целодневна  група, за дете 2-4 годишна възраст в 

целодневна група , за дете 5-6 годишна възраст в целодневна група се разпределя за: 

–  за междинни и окончателни  плащания по спечелени проекти /под формата на заем от 

община Червен бряг/,като след верифициране на плащанията от управляващия орган 

детската градина има задължението да възстанови средствата в общината. Ако 

верифицирането стане в следваща бюджетна година община Червен бряг предоставя 

средства на детските градини, като разлика между получените след 15.11.2021г. средства 

и първоначално определения размер на резерва съгласно така утвърдената формула. 

-  предварително финансиране на  разходи за обезщетения по чл. 222 от КТ на персонала 

в детската градина до получаване на средствата от националната програма. 

– за други непредвидени и неотложни разходи след обсъждане и  съгласие на 

директорите на детските градини. 

 – неусвоените към 15.11.2021 год. средства от резерва се предоставят на  детските 

градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата, 

съгласувано с директорите на детски градини. 

 

3.2. Резервът от местна дейност, който  представлява 5 % от стандарта за издръжка на 

дете от детска градина и дете от яслена група  ще се получи от детските заведения след 

01.12.2021г.  при  изпълнение на собствените приходи/данъчни и неданъчни приходи/ на 

община Червен бряг  към 30.11.2021г. над 90%. 

 

4. Допълнителни средства извън формулата, които се предоставят на 100% на 

съответната  детска градина пропорционално на броя деца 

–  норматив за дете на ресурсно подпомагане по 3 749 лв. на дете. 

–  норматив за създаване на условия за приобщаващо образование по 495 лв. за дете на 

ресурсно подпомагане. 

– норматив  за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи  по 94 лв. на 

дете. 

– норматив  за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от ЗПУО – 174 лв. 

 

 

 



5. Корекции в разпределението на средствата се извършват при следните промени: 

5.1. при промяна в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет във 

връзка с настъпили промени в броя на децата, отразени по информационна система 

„АдминМ”: 

–  за учебната 2020/2021 година, считано от 1 януари 2021 год. 

-  ако разчетeният брой на децата, предвидени със Закона за държавния бюджет за 2021 

год. е по- висок от броя на децата по информационната система „АдминМ” към 

01.01.2021 г. до извършването на корекции ПРБК заделя като резерв разликата от 

средствата. 

-  ако разчетеният брой на децата, предвидени със Закона за държавния бюджет за 2021 

год. е по- нисък от броя на децата по информационната система „АдминМ” към 

01.01.2021 г. ПРБК разпределя средствата по формулата, като недостигът се разпределя 

пропорционално на средства до извършване на корекции. 

– при увеличение броя на децата, с което са увеличени средствата, предоставени на 

ПРБК, допълнителните средства се разпределят по формулата. При намаление на броя 

на децата се намалява бюджета на детското заведение със съответната корекция, 

подадена на първостепенния разпоредител. 

5.2 При промяна в размера на единния разходен стандарт. 

 

 

ДИРЕКТОРИ:                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА 

                                                                                    ЧЕРВЕН БРЯГ : /п/ 

                                                                                             /Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ / 

  

1. ДГ „Бодра смяна” гр. Червен бряг    /п/ 

2. ДГ „ Зора” гр. Червен бряг    /п/ 

3. ДГ „Пролет” гр. Койнаре    /п/ 

4. ДГ „Щастливо детство” с. Чомаковци /п/      

5. ДГ  „Снежанка” с. Рупци    /п/ 

 


