
Отчет на Бюджет 2018

Представяне на Бюджет 2019



Прилагането на системата на 
делегираните бюджети в учебните 
заведения е част от изпълнението  

на закона за предучилищното и 
училищното образование.

Първостепенен разпоредител на 
бюджетните средства е Община 

Бургас.



Бюджет 2018 г.

Дейност Единен разходен 
стандарт  за едно 

дете

ДГ  за деца от 2 до 4 г. включително 1 870 лв.

Яслена група към ДГ 1 169 лв.

Подготвителна целодневна
група в ДГ – 5 г. и 6 г.

2 095 лв.

Дейност Субсидия

Здравен кабинет 551 лв.

Програма „Спорт за всички“ 580 лв.

 Държавна издръжка

 Общинска издръжка
Разходен стандарт на едно дете 1-4 г.- 810 лв

Разходен стандарт на едно дете 5-6 г.- 260 лв



Трансфери от първостепенния 
разпоредител Община Бургас

Държавна дейност- 864 655 лв
• Функция „Образование“- 775 326 лв

• Функция „Здравеопазване“- дейност „Детска ясла“- 77 169 лв

• Функция „Здравеопазване“- дейност „Здравен кабинет“- 551 лв

• Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи“- дейност 
„Програма за временна  заетост“- 11 029 лв

• Спорт за всички- 580 лв

• - От посочените суми – 11 315 лв са преходен остатък от 
предходната година. 

Общинска издръжка- 228 520 лв 



Функция „Образование“ 
държавни дейностти:

• Средства за заплати на персонала нает по 
трудови правоотношения

• Други възнаграждения на персонала

• Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя

• Средствата по чл.4 и чл.25 от ЗЗБУТ

• Средства за издръжка на деца от 
подготвителните групи

• Квалификация на учителите



Изразходвани средства по 
параграфи

- Държавни дейности
Име на параграфа № Суми

Заплати 0100 624 104 лв

Задължителни осигурителни вноски от 
работодател

0500 134 961 лв

Други възнаграждения на персонала 0200 69 740 лв

Средства за издръжка на деца от 
подготвителните групи

1000 35 850 лв

От които: Храна
Медикаменти
Учебни материали 
Материали

Вода,горива и енергия
Разход за външни услуги

1011
1012
1014
1015
1016
1020

9360 лв
551 лв

7 369 лв
3 539 лв
8 992 лв
6 039 лв



- Местни дейности- Издръжка
Име на параграфа № Суми

Храна 1011 77 890 лв.

Пост. Инвентар и облекло 1013 14 545 лв.

Материали 1015 24 483 лв.

Вода, горива, енергия 1016 49 488 лв.

Външни услуги 1020 25 440 лв.

Текущ ремонт 1030 19 874 лв.

Командировки 1051 229 лв.

Застраховки 1062 380 лв.

Други финансови услуги 1069 144 лв.

Общински данъци 1981 1089 лв.

Придобиване на ДМА –
мълниезащитна инсталация; 
постамент ; ел.печка 

5200 14 958 лв.

Изразходвани средства по 
параграфи



Ремонт на яслен павилион





Соларно осветление на двора



Бюджет 2019 г.

Съгласно приетата на заседание на 
Общински съвет от 29.01.2019 г. 
бюджетна рамка в системата на 

образованието за ДГ „Морска звезда“ е 
определен бюджетен кредит в размер 

на 1 166 392 лв.

Сумата по бюджета е определена от 
първостепенния разпоредител 

Община Бургас съобразно 
действащите нормативни актове.



Държавна дейност
Бюджетът за 2019 г. се определя на база 

следните показатели:
Дейност Брой деца Единен разходен 

стандарт  за едно 
дете

ДГ за деца от 2 до 4 г. 
включително

124 2 190 лв

Яслена група към ДГ 87 1 294 лв 

Подготвителна целодневна
група в ДГ- 5 г. и 6 г.

150 2 405 лв

Численост на персонала 52.25 по щат

Лекарски кабинет 525 лв



Разпределение на определената 
сума

Държавна дейност- 938 157 лв.

 Функция “Образование”- 830 979 лв.

 Ресурсно подпомагане - 1 215 лв.

 Функция “Здравеопазване”- 105 438 лв.

 Здравен кабинет- 525 лв.

В сумата е включен преходен остатък-
34 881 лв.



Общинска дейност

 Разходен стандарт 
за деца от 5- 6 г.-
350 лв

 Разходен стандарт за 
деца от 1-4 г.- 860 лв

Общинска дейност

По формула- 228 235 лв.



Планирано изразходване 
средства по параграфи

- Държавни дейности
Име на параграфа № Суми

Заплати 0100 713 647 лв.

Други възнаграждения на 
персонала

0200 39 996 лв.

Осигурителни задължения 0500 154 013 лв.

Средства за издръжка на деца от 
подготвителните групи

1000 30 501 лв.

храна 1011 14 288 лв.

медикаменти 1012 525 лв.

учебници 1014 310 лв.

материали 1015 2 715 лв.

Вода, горива, ел. енергия 1016 7 500 лв.

Външни услуги 1020 5 163 лв.



Планирано изразходване на 
средства по параграфи

- Общинска дейност- Издръжка

Име на параграфа № суми

Храна 1011 80 000 лв.

Постелен инвентар и облекло 1013 19 000 лв.

Материали 1015 24 184 лв.

Вода, горива, енергия 1016 52 000 лв.

Външни услуги 1020 26 000 лв.

Текущ ремонт 1030 25 000 лв.

Командировки 1051 500 лв.

Застраховки 1062 500 лв.

Други финансови услуги 1069 144 лв.

Платени данъци, мита 1981 907 лв.



Бюджет 2019 г.

В параграф 1000 „Заплати на персонала“ са осигурени:

- Заплати на персонала;

- Диференцирано заплащане- 4.5 % на педагогическия персонал;

- ДМС;

- Кариерно развитие.

При изготвяне разпределението на бюджета за 2019 г. се 
спазва приоритетността на разходите, съгласно ЗДБРБ за 

2019 г., писмо на МФ – ФО-1/ 15.01.2019 г. и ПМС 344/ 
21.12.2018 г. за изпълнението на бюджета за 2019г.

- Заплати, осигурителни вноски, обезщетения; 

- Храна, отопление, осветление;

- Материали, текущи ремонти.



Средствата по параграф 1030 ще 
бъдат използвани за следните 

по значителни ремонти:





Фактори, застрашаващи изпълнението на 
планирания бюджет и реализиране на целите 

на ДЗ. 

 Намаляване броя на 
децата;

 Повишаване равнището 
на цените на 
промишленото гориво, 
ел. енергия, хранителни 
продукти и др.;

 Неизпълнение на 
приходната част на 
държавния и общински 
бюджет за 2019 г.

Насоки за намаляване 
на риска:

 Повишаване нивото 
на УВР и подобряване 
на условията в ДГ;

 Целесъобразно и 
законосъобразно 
разходване на 
бюджетните средства;

 Активно търсене на 
допълнителни 
приходи за ДЗ.


