Бюджетът е разработен съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното
образование и Заповед № №СОА21-РД09-317/23.02.2021 г. на Кмета на Столична
община за прилагане на системата на делегирани бюджети и утвърждаване на формулите
за ЕРС.
Формулата се състои от основни и допълнителни компоненти, съгласно Заповедта на Кмета
на Столична община.
Задължителните основни компоненти за всяка формула при изчисляване на годишният
бюджет са:

Разходен стандарт /РС/ за дете, група и образователна институция;
Брой деца;
Брой групи;
Вида на образователната институция;
Допълнителните компоненти при формирането на бюджета отразяват обективни
фактори и специфики, определящи различия в разходите.

ФОРМУЛА ЗА БЮДЖЕТ
Б = Cдо + И
Сдо=(99%ЕРС2-4г.хД2-4г.)+(98,5%ЕРС5-6г.+Д56г)+100%РСгрупа.хбр.групи.+100%РСинституция,

където:
 Сдо (средства държавна отговорност)
 Д 2-4 г. – брой деца от 2 – 4 г. в целодневна група =
2 887 лв.
 Д 5-6 г. – брой деца от 5 – 6 г. в целодневна група =
3 097 лв.
 РС група - Разходен стандарт за група = 6 148 лв.
 РС за институция = 31 540 лв.

С разчетени средства по дейност 311 „Детски

Брой групи

4 броя

24 592 лв.

Брой деца 2-4 г.

56 деца

160 055 лв.

Брой деца 5-6 г.

53 деца

161 679лв.

градини“ е осигурено средно ниво на финансовата
необходимост

за

реализиране

на

разходите

по

дейността, като е съобразено с техния характер.
При формиране на разходната рамка на бюджета е
отразено влиянието на предходния остатък от 2020
година.

Институция
Закуски 5-6 г.

31 540 лв.
53 деца х 94 лв.

4 982 лв.

Общ бюджет за

382 848

Първоначалния план е в размер на 382 848 лв.
Преходния остатък от 2020 г. е в размер на 9 393 лв.

2021 г.

лв.

Приходна част
Приходната част на
бюджета за 2021 г. е в размер
на 382 848 лв., които се

Вътрешни трансфери в система
на първостепенен разпоредител

61

09

382 848

разпределят по приходни пера,
както следва:
Приходите се разходват съгласно приетия
бюджет за финансиране дейността на детската
градина.

Разходна част

Бюджетът на детската градина се
съставя въз основа на планираните
годишни разходи, необходими за
нормалното осъществяване на
функциите на детското заведение.

Разходите от бюджета на детската

градина се извършват до размера на
постъпленията, поради което разходната
част на бюджета е в размер на 382 848 лв.

Средствата са разпределени по разходни пера
 Утвърдена численост на персонала по трудово
правоотношение – 17,3 бр., в т.ч. педагогически 9,3 бр. и
непедагогически 8 бр.;
 Средна брутна работна заплата на 1 лице от
педагогическия персонал по щат към 01.01.2021 г. –
1 548,45 лв.
 Средна брутна работна заплата на 1 лице от
непедагогическия персонал по щат към 01.01.2021 г. –
981,72 лв.
 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови правоотношения и средства за допълнително
трудово възнаграждение за постигнати резултати от
труда през учебната година – 280 672 лв.
 Задължителни осигурителни вноски за работодател –
61 293лв.
 Представително
облекло
на
педагогическите
специалисти в размер на 4 500 лв.

Издръжка
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00

45 776

Храна

10

11

4 982

Материали

10

15

5 000

Вода, горива, енергия

10

16

7 500

Разходи за външни услуги

10

20

12 581

СБКО

10

91

32 240

Други разходи,
некласифицирани в други
параграфи и подпараграфи

10

98

9 393

В дейност 311 „Детски
градини“ се планират и отчитат
разходите
за
издръжка
на
детската градина, включително
храната на децата.

И=(95%И4хД4)+(93%И5-6г.хД5-6г.),
където:
 И 4 = 800 лв. – издръжка на дете
до 4 г. възраст (включително)

Брой деца 2-4 г.

56 деца

42 560 лв.

 И 5-6г. = 680 лв. - издръжка на

Брой деца 5-6 г.

53 деца

33 517лв.

дете

Преходен
остатък ДО

- 9 393 лв.

до

5-6

г.

възраст

(включително)
 Д 4 – брой деца до 4 г.

Общ бюджет
за 2021 г. 66 684 лв.

 Д 5-6 г. – брой деца на 5-6 г. в
целодневна група

Средствата са разпределени по разходни пера
10

00

66 684

Храна

10

11

4 982

Работно облекло

10

13

2 400

Материали

10

15

6 000

Вода, горива, енергия

10

16

8 000

Разходи за външни услуги

10

20

7 791

Текущ ремонт

10

30

4 573

10

62

1 000

Издръжка

Разходи за застраховки

ПОЯСНЕНИЯ

Храна“ – подпомагане на храненето на децата;
„Постеловъчен инвентар и облекло“ – заложени средства за представително и работно облекло на персонала;
„Материали“ – подобряване на учебната и материално техническата база /консумативи/;
„Разходи за външни услуги“ –охрана, квалификация на персонала, абонамента поддръжка по договори,
външни услуги;
„Текущ ремонт“ – неотложни текущи ремонти;
„Разходи за застраховки“ – застраховка на сградния фонд и дълготрайните материални активи;
„СБКО“ – средства за социално-битово и културно обслужване на персонала;
„Други разходи, некласифицирани

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА

главен счетоводител

