ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис:
ЗАПОВЕД
№ РД-З-192
гр. Търговище, 24.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 282, ал. 6-11, ал. 13, т. 1 и т. 2, ал. 16 и ал. 17 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл. 4, ал.1-4, от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Формули за разпределение на средствата за делегираната държавна дейност и местна
дейност - Детски градини във Функция “Образование”, както следва:
Дейност 3-01-311 Детски градини по Единната бюджетна класификация за 2021 г.
СФ = ДДД + МД
СФ - Средства по формула
ДДД - Делегирана държавна дейност
МД - Местна дейност
I. ДЕЛЕГИРАНА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
ДДД = 95,878 % (СИ +БГ х СГцел.гр. + БД х СД2-4г/в цг. /+ БД х СДяг + БД х СД5-6г/в цг. / +
0,849 % ДГСФ до 100 деца + 3,307% ДГ с пълняемост в групите до 23 деца
1. ПАРАМЕТРИ НА ОСНОВНИЯ КОМПОНЕНТ
СИ - стандарт институция
БГ - брой целодневни и яслени групи
СГцел. гр. - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина
БД - брой деца
СД2-4г./в цг./ - стандарт за дете 2 - 4 годишна възраст в целодневна група
СДяг - стандарт за дете в яслена група в детска градина

СД5-6г. в цг. - стандарт за дете 5 - 6 годишна възраст в целодневна група

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ
ДГСФ до 100 деца - детски градини в селата с филиали с до 100 деца
ДГсПГ до 23 деца - детски градини с пълняемост в групите до 23 деца
II. МЕСТНА ДЕЙНОСТ
МД = 87,976 % /ИДнм над 1500 ж х БД + ИДнм до 1500 ж х БД/ + 4.57 % ДГбез ПЕЕ + 0.74
% ДГсТР + 2,10%ДГсЕПС + 2% РНР
1. ПАРАМЕТРИ НА ОСНОВНИЯ КОМПОНЕНТ
МД - местна дейност
ИДнм над1500 ж - издръжка на дете в населени места над 1500 жители
БД - брой деца
ИДнм до 1500 ж - издръжка на дете в населени места до 1500 жители
ДГбез ПЕЕ - детски градини без подобрения за енергийна ефективност
ДГсТР - детски градини с транспортни разходи
ДГ с ЕПС- детски градини с една и повече сгради
РНР - Резерв нерегулярни разходи
2. Правила за условията и реда за рaзпределение на средствата по допълнителните
компоненти на формулата.
Конкретните стойности на отделните компоненти за разпределението на средствата са както
следва:
2.1. ДДД = 95,8785% /СИ х 31540 + БГ х СГ 6148 + БД2-4г./в дг/ х 2887 + БДяг х 1583 + БД 56г./в цг/ х 3097 / + 0,849% /24000 х ДГС с Филиали до 100 деца / + 3,307%/48750 х ДГ с
пъляемост в групите до 23 деца/
ДДД - делегирана държавна дейност
СИ - стандарт за институция
БГ - брой групи
СГ - стандарт за група
БД2-4 г. - брой деца от 2 до 4 години в детска градина
БДяг - брой деца в яслена група в детска градина
БД5-6. - брой деца на 5 и 6 години в целодневни групи

ДГСФ - детски градини в селата с филиали до 100 деца вкл.
ДГсПГ до 23 деца - детски градини с пълняемост в групите до 23 деца
2.1.1 Добавка за детски градини в селата с филиали, в размер на 48000 лв. за детски градини с
филиали, както следват:
- ДГ „Първи юни“ с. Макариополско - 24000 лв.
- ДГ „1 юни“ с. Руец - 24000
2.1.2. Добавка за детски градини с пълняемост в групите до 23 деца включително, в размер на
195000 лв., както следват:
- ДГ „Пчелица“ - 40000 лв.
- ДГ № 11 „Звънче“ - 90000 лв.
- ДГ „Първи юни“ с. Макариополско - 30000 лв.
- ДГ „1 юни“ с. Руец - 35000 лв.
2.2 МД = 87,976% /262,58 х БД нм над1500ж + 234,42 х БД нм до1500ж. / + 4,57%/4060 х ДГбезЕЕ/
+ 0,74 % /700 x ДГсТР/ + 2,10% /300 х ДГ с ЕПС/ + 2,00 Резерв
МН - местна дейност
БДнмнад1500ж - брой деца в населени места с над 1500 жители
БДнмдо1500ж - брой деца в населени места до 1500 жители
ДГбезЕЕ - детски градини без подобрения за енергийна ефективност
ДГ с ЕПС- детски градини с една и повече сгради
ДГсТР - детски градини с транспортни разходи
РНР - Резерв нерегулярни разходи
2.2.1. Добавка за детска градина без подобрения за енергийна ефективност, в размер на 4060лв.
за детски градини без подобрения за енергийна ефективност, както следват:
- ДГ № 3 „Здравец“;
- ДГ № 8 „Слънце“;
- ДГ „Пчелица“;
- ДГ „Първи юни“ с. Макариополско;
- ДГ „1 юни“ с. Руец.
2.2.2. Добавка за детски градини с транспортни разходи в размер на 700 лв. за детски градини,
както следват:
- ДГ № 5 „Червената шапчица“;
- ДГ № 6 „Пролет“;
- ДГ „Пчелица“.
- ДГ № 11 „Звънче“;
2.2.3 Добавка за детски градини с една, две и повече сгради в размер на 300 лв. за 1 сграда,
както следват:
- ДГ № 1 „Веселушко“;
- ДГ № 2 „Осми март“;
-ДГ № 3 „Здравец“;

- ДГ № 5 „Червената шапчица“;
- ДГ № 6 „Пролет“;
- ДГ № 7 „Снежанка“;
- ДГ № 8 „Слънце“;
- ДГ № 9 „Приказка“;
-ДГ № 11 „Звънче“;
- ДГ „Пчелица“.
- ДГ „Първи юни“ с. Макариополско;
- ДГ „1 юни“ с. Руец.
За ДДД всички детски градини получават средства по 0,034 регионален коефициент,
размерът на който се определя по формулата:
/Брой институции х Стандарт за институция + Брой групи х Стандарт за групи + Брой деца х
Стандарт за деца х Регионален коефициент/
2.3. От бюджета на всички детски градини в частта местна дейност във Функция
“Образование” се заделя 2 % Резерв - 8876 лв.
3. Средства по бюджетите на ДГ за 2021 г. за ДДД над определените единни разходни
стандарти:
3.1. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за всяко дете (НСУПО), в
размер на 495лв.
Същият се включва в бюджета на всяка детска градина и се изчислява, както следва:
НСУПО х БД
БД - брой деца
3.2. Норматив за дете на ресурсно подпомагане (НДРП), в размер на 3749 лв. за дете за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование, организирано от ресурсен учител, назначен
в детската градина.
Същият се включва в бюджета на всяка детска градина и се изчислява, както следва:
НДРП х БД
БД - брой деца
3.3. Норматив за подпомагане храненето на деца в подготвителните групи (НПХДПГ), в размер
на 94 лв., съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
Същият се включва в бюджета на всяка детска градина и се изчислява, както следва:
НПХДПГ х БД
БД - брой деца
3.4. Норматив за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейности по
храненето на децата в задължителното предучилищно образование в детските градини в размер
на 174 лв. на дете, съгласно чл. 283, ал. 9 от ЗПУО. Средствата от държавния бюджет за
подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси се предоставят по бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
4. Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини при
изменение на броя на децата или на стойностите по някой от другите компоненти на
формулата
4.1. Получените допълнителни средства за 2021 година от централния бюджет се разпределят
пропорционално на броя на децата към 01.01.2021 г., съгласно НЕИСПУО на МОН.

4.2. ПРБ може да предостави допълнителни средства, като не е задължен да разпределя тези
средства по формула.
4.3. При промяна на Стандартите, средствата на детските градини се преизчисляват по
формулите.
4.4. При преобразуване чрез вливане, сливане, промяна или закриване, остатъкът от средствата
по формулите на детските градини за Делегираната и Местната дейност, в детските градини,
които се преобразуват, се отнася към детската градина, приемаща за обучение децата.
5. Правила за изразходване на резерва
5.1. Средствата от резерва в частта местни дейности във Функция “Образование” остават на
разпореждане на ПРБ и се изразходват:
a) В случаи на извънредни или непредвидими обстоятелства за извършването на неотложни
ремонтни дейности, без които би се нарушил процеса на отглеждане, възпитание, социализация
и обучение на децата;
б) За събития от непредвидим характер, който не може да се определи в началото на
бюджетната година;
в) За ликвидиране последствията от регистрирани природни бедствия, след експертна оценка от
компетентните органи и становище от комисия, определена от кмета на община Търговище;
г) Други обективни и непредвидими фактори по предложение на комисия, определена от кмета
на община Търговище до първостепенния разпоредител с бюджет.
5.2. Средствата от резерва се разпределят след одобрена от кмета на община Търговище
мотивирана докладна записка от директора на детската градина, придружена със съответните
документи за възникнала необходимост от правилата за изразходване на резерва.
5.3. Неразпределените средства към 15 ноември на текущата година се предоставят на детските
градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата към
01.01.2021 г., съгласно НЕИСПУО на МОН.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Рая Матева - Заместниккмет на община Търговище.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за
сведение и изпълнение и да се публикува на сайта на Община Търговище.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ/п/
Кмет на община Търговище

