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   Приложение  към 

         Заповед № РД-01-562/28.02.2019г.            

       

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019г.  

между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет в ОБЩИНА РУСЕ  

 

Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на 

формулата на дейност 311 за 2019г. 

Правила за разходване на средствата в компонент „Резерв” 

 

 Средствата по бюджета на Община Русе за дейностите по възпитанието и обучението на 

деца за 2019г., в зависимост от бюджетната дейност по Единната бюджетна класификация за 

2019г.,  се разпределят по следните формули: 

1. Формула за разпределение на средствата по стандарти за детски градини. 

2. Формула за разпределение на средствата по стандарти за специални групи. 

Формулата по т. 1 служи за разпределение на средствата по стандарти между детски 

градини за дейност 311 „Детски градини” от единния бюджетен класификатор /ЕБК/ за 2019г. 

Формулата по т. 2 служи за определяне на средствата по стандарти за дейност 312 

„Специални групи в детски градини” от ЕБК за 2019г. 

 

ДЕЙНОСТ 311 „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ 

 

Общият размер на средствата по стандарти за дейност 311 „Детски градини “ да  се 

определи по следната формула: 

 

СФ = (СИ + БЯЦГ*СЯЦГ + БППГ*СППГ + БД1*С1 + БД2*С2 + БД3*С3 + БД4*С4)*97% + + 

0,09%ДЛКП + 0,18%ДБ + 0,39%ДПВДРП + 1,04%ДВДГФРНМ  +  0,05% ДНД  +  

1,25% Р 

където: 

СФ       - средства по формулата  

 

ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ 

СИ  - стандарт за институция; 

БЯЦГ - брой яслена и целодневна групи в детска градина;  

СЯЦГ - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина; 

БППГ - брой подготвителна полудневна група; 

СППГ - стандарт за подготвителна полудневна група; 

БД1    - брой деца в яслена група към детска градина; 

С1 - стандарт за дете в яслена група към детска градина; 

БД2    - брой деца от 2-4 годишна възраст в целодневна група на детска градина;  

С2  - стандарт за дете от 2-4 годишна възраст в целодневна група на детска градина; 

БД3    - брой деца 5-6 годишна възраст в целодневна група; 

С3  - стандарт за дете 5-6 годишна възраст в целодневна група; 

БД4    - брой деца 5-6 годишна възраст в полудневна група в детска градина; 

С4  - стандарт за дете на 5-6 годишна възраст в полудневна група в детска градина; 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ 

ДЛКП              - добавка за логопедичен кабинет и психолог; 

ДБ   - добавка за басейн; 

ДПВДРП  - добавка за помощник-възпитател за деца на ресурсно подпомагане;     

ДВДГФРНМ - добавка за възнаграждения в ДГ с филиали в различни населени места;  
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ДНД                - добавка за нощуващи деца; 

Р                      - резерв за нерегулярни разходи.  

   

 Основен компонент на формулата: 

    1. Брой деца и групи, съгласно данните от информационната система НЕИСПУО на 

Министерство на образованието и науката към 01.01.2019г. 

   2. Стандарти за институция, групи и деца съгласно Решение на Министерския съвет № 

776/2018г. за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2019г.  

3. Когато разчетният брой деца, определен със ЗДБРБ 2019г., е по-висок от броя на 

децата по информационната система на МОН към 1 януари 2019г., ПРБ заделя като резерв 

разликата от средствата, формирана по съответния стандарт, до извършване на корекция за 

намаление на средствата. 

4. Когато разчетният брой деца, определен със ЗДБРБ 2019г., е по-нисък от 

действителния брой на децата по информационната система на МОН към 1 януари 2019г., ПРБ 

разпределя средствата по формула, като недостигът се разпределя пропорционално на 

средствата по формулата до извършване на корекция за увеличение на средствата. След 

извършване на корекцията  от централния бюджет към ПРБ – община Русе, полагащите се 

средства се предоставят  на ВРБ. 

                    

             Допълнителните компоненти  включват средства  за:          
1. Добавка за логопедични кабинети  и психолог – 10 000 лв. на основание чл.282, ал. 12 

от ЗПУО. 

Средствата са за логопедичен кабинет в ДГ „Снежанка”,като обслужват деца и от други 

детски градини - ДГ „Синчец” и ДГ „Звездица” и др. -  5 000 лв.; 

Средства за психолог в ДГ „Зора“ - обслужва деца и от други детски градини - 5 000лв. 

 

2. Добавка за басейн – 19 200 лв.; 

Средствата са за трудови разходи на педагогически персонал за обезпечаване 

функционирането на басейн, както следва: 

 ДГ „Слънце”  - 158 деца  -  6 400 лв.; 

 ДГ „Русалка”  -   60 деца -  3 000 лв.; 

 ДГ „Детелина”  - 231 деца -  6 800 лв.; 

  ДГ "Пролет"   -   62 деца -  3 000 лв.            

 

3. Добавка за помощник-възпитател за деца на ресурсно подпомагане  - 42 800 лв.; 

Средствата са  разчетени за 1 дете на ресурсно подпомагане по 400 лв. годишно за трудови 

разходи на помощник - възпитател. 

  ДГ „Слънце“ -        2 деца -        800 лв.;     

 ДГ „Радост” -     23 деца -    9 200 лв.; 

 ДГ „Иглика”-         7 деца -     2 800 лв.; 

 ДГ „Звездица” -          4 деца -    1 600 лв.; 

 ДГ „Незабравка“-     4 деца -    1 600 лв.; 

 ДГ „Ралица“ -      5 деца -   2 000лв.; 

 ДГ „Пинокио” -       18 деца -    7 200 лв.; 

 ДГ „Здравец“ -       2 деца -        800 лв.; 

 ДГ „Чучулига” -         2 деца -             800 лв.; 

 ДГ „Русалка”-      11 деца -    4 400 лв.; 

 ДГ „Детелина“ -      1 дете -      400 лв.;  

 ДГ „Червената шапчица” -   12 деца -    4 800 лв.; 



 3 

 ДГ „Роза“ -      2 деца -              800 лв.; 

 ДГ „Снежанка“ -      9 деца -     3 600 лв.; 

 ДГ „Райна Княгиня“ -        1 дете -       400 лв.; 

 ДГ „Зора“ -         4 деца -     1 600 лв.; 

 

4. Добавка за възнаграждения в детски градини с филиали в различни населени места 

- 113 500 лв.; 

Средствата са за специфични и неотложни трудови разходи във филиалите, разположени в 

различни и отдалечени населени места и за „обезпечаване увеличението на възнагражденията за 

всички институции“,  съгласно Писмо на МОН от 04.01.2019г.  

 ДГ „Червената шапчица” - филиал с. Бъзън - 15 деца - 1 група  30 000 лв.; 

 ДГ ”Пролет”- филиал с. Червена вода - 21 деца - 1 група    7 500 лв.; 

 ДГ „Роза”с. Ново село - 16 деца - 1 гр.; 18 деца - 1 гр.; филиали:  

с. Тетово - 15 деца - 1 група; 17 деца -1 група;  

с. Семерджиево - 28 деца - 1 група; 

с. Хотанца - 14 деца  - 1 група;        31 000лв.; 

 ДГ „Синчец” - кв. Средна кула: 28 деца -1 гр.; 28 деца - 1 гр.; 31 деца - 1 гр. 

и 1 яслена група - 20 деца;   

филиал с. Басарбово - 23 деца - 1 група;  

филиал кв. Долапите - 29 деца - 1 група;     10 000 лв.; 

 ДГ „Приказен свят”  - филиал с. Просена - 9 деца - 1 група;  30 000 лв.; 

 ДГ „Райна княгиня” - гр. Мартен -1 група - 28 деца; 1 група - 25 деца;  

1 група - 24 деца; група - 22 деца, 1 яслена група - 20 деца и 

филиал с. Сандрово - 19 деца - 1 група;       5 000 лв.; 

 

  ДГ „Червената шапчица“ - средствата са за възнаграждения на персонала във 

филиала с. Бъзън, отдалечен над 15 км. от гр. Русе и с организирано хранене на место, за 

което е ангажиран допълнително непедагогически персонал.  

ДГ „Приказен свят“ - за филиала в с. Просена – единствена група в населеното 

място с 9 деца - възнагражденията са обезпечени допълнително. 

ДГ „Пролет“ – за филиала в с. Червена вода – една група с 21 деца – средствата 

обезпечават възнагражденията на персонала и предстои да получи допълнително 

финансиране за защитена част от ДГ.  

ДГ „Роза“ с. Ново село - шест групи в четири различни населени места и с непълен  

брой деца във всичките групи изисква и специфични разходи, покрити с тази добавка.  

ДГ „Синчец“ и ДГ „Райна Княгиня“ - по-високия брой деца от норматива в някои 

групи покрива необходимите средства. 

   

5. Нощуващи деца в детска градина – 5 000лв.: 

Средствата са за 21 деца в  нощуваща група на ДГ „Ралица” частично  за допълнителна 

щатна бройка помощник-възпитател.   

              

6. Р – Резерв за нерегулярни разходи  

        В изпълнение на чл.282, ал. 11 от ЗПУО  във формулата за разпределение на средствата по 

стандарти за дейност 311 – „Детски градини” е предвиден резерв за нерегулярни разходи.  

        Общият размер на резерва е   1,26% от средствата по стандарти за тази дейност – 137 842 лв.
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 Правила за разходване на компонент “РЕЗЕРВ”: 

 

1.  Сумата от компонент “Резерв”  се изразходва за:     

1.1. Средства за  осигуряване на допълнителна подкрепа на новоприети деца на 

ресурсно подпомагане -  частично за трудови разходи допълнително на помощник-възпитател в 

съответната детска градина с докладна записка от директора на детската градина, придружена с 

копие на писмо от директор на РЦПППО гр. Русе за оценка на индивидуалните потребности 

от допълнителна подкрепа на деца със СОП. 

      Отпускането на средствата се извършва пропорционално на годишния размер от месеца, 

следващ подаване на докладната от директора на детската градина; 

1.2. Трудови разходи на заместващи учители при натрупан платен отпуск само от 

майчинство и в случаи, когато в една детска градина едновременно се връщат 3 и повече 

учители от майчинство през бюджетната 2019г. - от Резерва се предоставят средства за трети, 

четвърти и т.н. заместващи учители в една детска градина. Средствата за първия и втория 

заместващи учители са от бюджета на детската градина. За детски градини с под 170 деца средства 

се отпускат още за първия заместващ учител. 

1.2.1. Средствата за един заместващ учител са в размер на 4 000лв., когато се ползва 

пълен размер на платения двегодишен отпуск по майчинство /общо 96 работни дни /, в случай че 

не се финансират по Национална програма на МОН и/или други проекти и се отпускат при 

спазване на следната процедура: 

-  докладна записка до Кмета на община Русе /копие до началник отдел „Образование, 

младежки дейности и спорт”/ за необходимите средства, придружена с копие на заповедта за 

назначаване на заместник при натрупан платен отпуск само по майчинство;   

- след съгласуване с директор дирекция „Култура и образование”, отдел ОМДС 

уведомява отдел „Бюджет” за корекция на бюджета на съответната детска градина;  

1.2.2. Средствата за един заместващ учител, когато се ползва непълен размер на 

платения двегодишен отпуск по майчинство, са пропорционални на работните дни платен отпуск 

по майчинство.  

1.2.3. Средствата за заместващи учители, ако са получени в пълен размер, се 

възстановяват в компонент Резерв, в случай на предсрочно прекратяване на заместването или 

ползване на възможността от непълен размер на натрупания двегодишен платен отпуск по 

майчинство.  

1.3. Трудови разходи за психолог, назначен при необходимост и обслужващ 

съответната и други детски градини. 

      Отпускането на средствата се извършва пропорционално на годишния размер от месеца, 

следващ подаване на докладната от директора на детската градина; 

2. Всички средства от допълнителните компоненти на формулата за средствата по 

стандарти, неизразходени целево от съответната детска градина, до 31 октомври 2019г. се 

възстановяват в компонент „Резерв“ на държавна дейност.    

3. Неразпределените към 15 ноември 2019г. средства от резерва се предоставят на 

детските градини, като се разпределят пропорционално на брой деца към 01.10.2019г., утвърдени 

със Списък-Образец № 2 за учебната 2019/2020г.  

 

Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на броя на 

групите, децата или стойностите по някои от другите компоненти  на формулата за 

2019г., въз основа на които се разпределят средствата /чл. 282, ал. 13,т. 2 от ЗПУО/.  

 

 1. Разпределението на средствата между детски градини се извършва по формула, въз 

основа на броя на групите и децата по информационната система на МОН  към 01.01.2019г.; 

 2. За разликите между разчетния брой на групи и деца, предвиден със ЗДБРБ за 2019г. и 

броя на групи и деца по информационната система  на МОН към 1 януари 2019г., до извършване 
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на корекции по реда на чл. 282, ал. 18 от ЗПУО, Община Русе прилага изискванията на чл. 282, ал. 

19 и ал. 20 от ЗПУО. 

 3. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя  

на групите и децата веднъж годишно, след утвърден Списък-Образец № 2 за учебната 2019/2020г., 

отчитайки  намалението или увеличението на броя на групите и децата по информационната 

система на МОН към 01.10.2019г. спрямо броя на групите и децата към 01.01.2019г. Това се отнася 

за разпределението на база основен компонент по формулата. Намалението/увеличението се 

отразява за периода от 15 септември до 31 декември 2019г.  

 4. При намаляване броя на групите и децата /от различните стандарти/ след утвърден 

Списък-Образец № 2 за учебната 2019/2020г., освободените средства по основен компонент и 

нормативи, които се разпределят на брой деца,  се отнасят към РЕЗЕРВА. 

 5. При увеличаване броя на групите и децата /от различните стандарти/ след утвърден 

Списък-Образец № 2 за учебната 2019/2020г., при условие, че не е извършена корекция от 

централния бюджет по бюджета на ПРБ,  средствата за финансиране се осигуряват от РЕЗЕРВА. 

  

ДЕЙНОСТ 312 

 

Детска градина „Зора” 

 СФ  =  100% (БСГ*ССГ + БДСГ*СДСГ) 

 където: 

 СФ - средства по формула  за ДГ „Зора” 

 БСГ - брой специална група; 

 ССГ - стандарт за специална група в детска градина; 

 БДСГ - брой деца в специална група в детска градина; 

 СДСГ - стандарт за дете в специална група в детска градина 

Получател на средствата е само една детска градина и ПРБ предоставя на ДГ „Зора“ всички 

средства, които е получил по стандартите за дейността. 

 

  

НОРМАТИВИ 

  

 Допълнителни средства по бюджетите на детските градини за 2019 година над 

определените средства по формулите: 

1. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците 

от I – IV клас - средствата са в размер на 94 лв. на едно дете в подготвителна група. Средствата се 

включват в бюджета на детската градина над средствата по формула. 

2. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно 

подпомагане - средствата в размер на 405 лв. на дете се предоставят на детските градини, в които 

интегрирано се възпитават и обучават деца на ресурсно подпомагане. 

3. Норматив за ресурсно подпомагане - средства в размер на 2 889 лв.  за дете на ресурсно 

подпомагане от специалисти, назначени в детската градина. Средствата са за дейностите по 

ресурсното подпомагане и се включват в бюджета на детската градина.  

 

Формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019г. между 

институциите в предучилищното и училищно образование в Община Русе и Правилата за 

промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 

2019г. са разработени на основание чл. 282 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, Решение на Министерския съвет № 776/2018г. за изменение и допълнение на 

Решение № 277 на Министерския съвет от 2018г. за приемане на стандарти за делегираните 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г.   


