Икономическа обосновка
Детските градини "1-ви юни" с. Руец и "Първи юни" с. Макариополско и групите
към градските детски градини, функциониращи в селата, получават допълнителни
плащания, утвърдени по формулата за разпределение на делегираните бюджети в
„Държавна дейност“ и „Местна дейност“ във функция „Образование“, на основание
Заповед № З-01-139/28.02.2017 г. на кмета на Община Търговище.
1. Финансови средства по „Държавни дейности“
• Брой групи в селата с 18 и под 18 деца (БГСДГ) - 1 % от общия бюджет;
• Детски градини с две и повече групи по селата (ДГПГС) - 1 % от общия бюджет;
• Групи в детски градини със самостоятелни кухни (ГДГСК) - 0,8 % от общия бюджет;
2. Финансови средства по „Местни дейности“
• Детски градини със самостоятелно хранене (ДГСХ) - 10,5 % от общия бюджет;
• Детски градини без енергийна ефективност (ГДЕЕ) – 2 % от общия бюджет;
За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие с
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 23 от
2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 9 от 16.09.2011
г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици, (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм.,
бр. 85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.) издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., в сила от 20.09.2011 г., изм. и доп., бр. 60 от
7.08.2012 г., бр. 85 от 3.11.2015 г., в сила от 3.11.2015 г. в Община Търговище са
осигурени средства за хранене на децата от 2,00 лв. на ден, които не са достатъчни за
осигуряване на разнообразно меню. Разходът за храна на ден по калкулация на
вложените продукти в дневното меню се определя на 2.00 лв. дневно.
Родителите на децата от 2 до 6 год. в детските градини и групите, функциониращи в
селата на община Търговище заплащат такса от 1.00 лв. дневно за подобряване
разнообразието и качеството на храната. Разликата в таксата, заплащана в детските
градини в града и в селата, се компенсира от увеличените бюджети на детските градини
в селата и на групите, функциониращи в селата.
В двете детски градини, намиращи се в селата Руец и Макариополско, както и в
групите на детските градини функциониращи в селата действат самостоятелни кухни,

което отново води до поевтиняване на приготвяната храна като това от своя страна
позволява таксата тези детски градини да бъде в размер на 1.00 лв.
В допълнение към горното таксата от 1.00 лв. доведе до увеличаване броя на децата
между 2 и 4 години в детските градини в селата. Този факт даде възможност за
прилагане на съвременни методи на възпитание и социализация на децата в малките
населени места и от рискови социални групи.

