
Отчет на Бюджет 2017

Представяне на Бюджет 2018



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 2017 г.

Дейност Единен разходен 
стандарт  за едно 

дете

ДГ  за деца от 2 до 4 г. включително 1820 лв

Яслена група към ДГ 1244 лв

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

2070 лв

Дейност Субсидия

Здравен кабинет 549 лв

Програма „Спорт за всички“ 576 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- 842 083лв
• Функция „Образование“-750 115 лв

• Функция „Здравеопазване“- дейност „Детска ясла“-85 183 лв

• Функция „Здравеопазване“- дейност „Здравен кабинет“- 549
лв

• Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи“- дейност 
„Програма за временна  заетост“- 5 660 лв

• Спорт за всички- 576 лв

• - От посочените суми – 11 315 лв са преходен оттатък от 
миналата година. 

Общинска издръжка- 237 353 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 580 707лв

Задължителни осигурителни вноски от 
работодател

0500 123 120 лв

Други възнаграждения на персонала 0200 88 593лв

Средства за издръжка на деца от 
подготвителните групи

1000 49 663лв

От които: Храна
Медикаменти
Учебни материали 
Материали

Вода,горива и енергия
Разход за външни услуги

1011
1012
1014
1015
1016
1020

9360лв.
549лв.

4411лв.
5 061лв.

15 219 лв.
15 063 лв.



- Местни дейности- Издръжка

Име на параграфа № Суми

Храна 1011 82 873 лв.

Пост. Инвентар и облекло 1013 13 863 лв.

Учебни материали-английски 1014 2 128 лв.

Материали 1015 32 682 лв.

Вода, горива, енергия 1016 48 665лв.

Външни услуги 1020 30 746лв.

Текущ ремонт 1030 3 619 лв.

Командировки 1051 448 лв.

Застраховки 1062 379 лв.

Други финансови услуги 1069 21 лв.

Общински данъци 1981 907 лв.

Придобиване на ДМА - видео 
наблюдение

5200 20 516 лв.

Програмни продукти - софтуер 5301 506 лв.

Изразходвани средства по 
параграфи



ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ



Бюджет 2018 г.

Съгласно приетата на заседание на 
Общински съвет от 30.01.2018 г. 
бюджетна рамка в системата на 

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

на 1 056 380 лв.

Сумата по бюджета е определена от 
първостепенния разпоредител 

Община Бургас съобразно 
действащите нормативни актове.



Държавна дейност
Бюджетът за 2018 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

161 1 870 лв

Яслена група към ДГ 83 ? лв 

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

129 2 095 лв

Численост на персонала 53.25 по щат

Лекарски кабинет 549 лв.



Разпределение на определената 
сума

1. Държавна дейност- 830 555 лв.
 Функция “Образование”- 728 706 лв.
 Ресурсно подпомагане - 359 лв.
 Функция “Здравеопазване”- 100 340 лв.
 Здравен кабинет- 551 лв.
 Програма за временна заетост – 599 лв.
2. В сумата е включен преходен остатък-
11 315 лв.



Общинска дейност

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

 Разходен стандарт за 
деца от 1-4 г.- 810 лв;

Общинска дейност

По формула- 225 825 лв.



Планирано изразходване 
средства по параграфи

- Държавни дейности
Име на параграфа № Суми

Заплати 0100 620 803 лв.

Други възнаграждения на 
персонала

0200 38 616лв.

Осигурителни задължения 0500 133 683 лв.

Средства за издръжка на деца от 
подготвителните групи

1000 37 453 лв.

храна 1011 9 360 лв.

медикаменти 1012 551 лв.

учебници 1014 527 лв.

материали 1015 7 359 лв.

Вода, горива, ел. енергия 1016 12 000 лв.

Външни услуги 1020 7 656 лв.



Планирано изразходване на 
средства по параграфи

- Общинска дейност- Издръжка

Име на параграфа № суми

Храна 1011 95 975 лв.

Постелен инвентар и облекло 1013 18 000 лв.

Учебници 1014 1 500 лв.

Материали 1015 35 000 лв.

Вода, горива, енергия 1016 40 000 лв.

Външни услуги 1020 20 000 лв.

Текущ ремонт 1030 13 000 лв.

Командировки 1051 500 лв.

Застраховки 1062 700 лв.

Други финансови услуги 1069 150 лв.

Платени данъци, мита 1981 1 000 лв.



Бюджет 2018 г.

В параграф 1000 „Заплати на персонала“ са осигурени:
- Заплати на персонала;

- Диференцирано заплащане- 3 % на педагогическия персонал;

- ДМС;

- Кариерно развитие.

При изготвяне разпределението на бюджета за 2018 г. се 
спазва приоритетността на разходите, съгласно ЗДБРБ за 

2017 г., ЗПФ, писмо от МФ – ФО-1/ 09.01.2017 г. и ПМС 374/ 
22.12.2016 г. за изпълнение на бюджета за 2018г.

- 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 2018 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.


