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З А П О В Е Д 
 

№ З-18-8/08.01.2018г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.282 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018г.  

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Формула за разпределение на  средствата за издръжка /местна дейност/ за 2018г. 

между детските градини  за местна дейност 311 – Детски градини. 

 
В дейност 311„Детски градини ” се планират и отчитат разходите в целодневните 

детски градини за издръжка, включително храната на децата. 
 
Средствата по бюджета на Община Попово за издръжка на дейностите по 

възпитанието, подготовката и обучението на деца за 2018 г. се планират в размер на           
392 600 лв. и се разпределят по следната формула: 

 
СМД = (БД 2-4 год.възр.+БДПЦГ)хЕРС+БДОГхСОГ+Р 
 

  СМД – Средства за местна дейност – 392 600 лв. 
БД 2-4 год.възр. - брой деца от 2- 4 годишна възраст в целодневна група 

БДПЦГ  - брой деца в подготвителна целодневна група в детска градина  
ЕРС – Единен разходен стандарт – 520 лв.                
БДОГ – брой деца отоплявани с газ 
СОГ – стандарт за отопление с газ – 98 лв. 
Р - Резерв  
 

Правила за разпределение на средствата, включени във формулата за детските 

градини 
  
 ОГ – отопление с газ 
 

Разходите за отопление с газ се предоставят на детските градини, които се отопляват 
на газ. Размерът е на стойност 98 лв. за дете отоплявано на газ. 

 
Р - резерв  

 

Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен 
показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чието относително и 
времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. Резервът се заделя 
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при ПРБ и се разрешава от комисията при мотивирано доказан недостиг, придружен със 
съответните документи.  

Формула за разпределение на  средствата за издръжка /местна дейност/ за 2018г. 

между детските градини  за местна дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детска градина. 

 

Средствата по бюджета на Община Попово за издръжка на дейностите по 
възпитанието, подготовката и обучението на деца в яслени групи в детска градина за 2018 г. 
се планират в размер на 45 600 лв. и се разпределят по следната формула: 

 
СМД = БДЯГхЕРС+Р 

СМД – Средства за местна дейност – 45 600 лв. 
БДЯГ - брой деца в яслена група в детска градина  
ЕРС – Единен разходен стандарт – 757 лв.                
Р - Резерв  
 

Правила за разпределение на средствата, включени във формулата за детските 

градини 
  

Р - резерв  
 

Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен 
показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чието относително и 
времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. Резервът се заделя 
при ПРБ и се разрешава от комисията при мотивирано доказан недостиг, придружен със 
съответните документи.  

 
Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини  

при изменение на  броя на децата или по някои от другите компоненти на формулата. 

 

1. Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на          
Бюджетната година. 

2. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на 
промените в броя на децата веднъж годишно, отчитайки промените в броя на 
децата в началото на учебната 2018/2019 година спрямо броя на децата по 
информационната система на МОН „НЕИСПУО” към 01.01.2018г. За броя на 
децата се използват данните от информационната система на МОН 
„НЕИСПУО”. Намалението/увеличението на броя на децата се отразява с ¼  от 
годишната стойност на стандарта, т. е. само за месеците октомври, ноември и 
декември. 

3. При намаляване на броя на децата освободените средства се отнасят към 
резерва. Отпускането на средства от резерва става с докладна записка от 
директора на детската градина. Предвиденият резерв се разходва с решение на 
комисията, разработила формулата. Неразпределените към 15 ноември 2018 г. 
средства от резерва се предоставят на детските градини, като се разпределят 
пропорционално на броя на децата. 

4. При увеличение като цяло на броя на децата и при условие, че не бъде 
извършена корекция от Община Попово за увеличения брой деца, недостигът 
на средства се разпределя между детските градини пропорционално на броя на 
децата към началото на учебната 2018/2019 година. 

5. При извършена корекция от Община Попово. 
 

 Директорите на детските градини: 
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ДГ „Лястовичка” град Попово – Татяна Петрова Тодорова 
ДГ „Слънце” град Попово – Димитринка Минева Витанова-Йорданова 
ДГ „Здравец” град Попово – Владимир Димитров Начев 

ДГ „Зарайск” село Зараево – Красимирка Пенева Димитрова 
 

       имат следните правомощия: 
 разпореждат се с определените по формулата средства и ги разпределят по 

параграфи; 
 извършват компенсирани промени по плана на разходите, като уведомява звено 

„Образование“ за това; 
 

        2. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с 
Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово 
управление и контрол.  
        3. Извършват компенсирани промени по бюджета си до 3 дни преди края на всяко 
тримесечие и уведомяват звено „Образование“ за извършените през тримесечието 
компенсирани промени в срок  до последно число на последния месец на тримесечието. 
        4. Директорите на общинските детски градини, предоставят тримесечно на общото 
събрание на работниците и служителите и на  настоятелството на детската градина  
информация за изпълнението на бюджета на детската градина. 

     
При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на 

съответните институции ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението. 
 

Препис от настоящата заповед да се връчи на горепосочените ръководители за 
сведение и изпълнение. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мариан Маринов - директор 
Дирекция „ФСДУС” и Йорданка Мичева - главен експерт при Звено „Образование”. 

 
 
 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 

 
 
Съгласувал:  
 

1. Мариан Маринов 
/Директор Дирекция „ ФСДУС “/ 

 

2. Тодор Тодоров 
/Ст.юрисконсулт  към Община Попово/ 

 

 

Изготвил:  
Йорданка Мичева 
 /Гл.експерт Звено „Образование“/ 


