
 

 

З А П О В Е Д 

№ СА-04-02-3172/31.03.2022г. 

 

 На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в 

изпълнение на чл. 282 ал.6 от Закона за предучилищното и училищно образование, РМС № 

50/03.02.2022г. и Решение № 393/23.12.2021г. на ОбС гр. Полски Тръмбеш за прилагане на система на 

делегирани бюджети в детските градини 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

І. Формули за разпределение на средствата, получени по разходни стандарти за 2022 г. между 

детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Полски Тръмбеш: 

 

Формула  за разпределение на средствата в държавна дейност 311 “Детски градини”: 

 

СФ = (СИ + СГ + БД*СД 2-4г. + БД*СД 5-6г.) *РК +( Нхр* БД5-6г +Нт*БД5-6г+Низдр.*БД) 

 

 СФ - средства по формула 

 СИ  - стандарт за институция -/за периода 01.01.-31.03.2022г.-31 540 лв., за периода 01.04-

31.12.2022г. – 35 000 лв. / 

 СГ   - стандарт за целодневна група -/за периода 01.01.-31.03.2022г.-6 148 лв., за периода 01.04-

31.12.2022г. – 6 829 лв. / 

 СД 2-4г.  - стандарт за дете 2-4 г.- / за периода 01.01.-31.03.2022г.-2 887 лв., за периода 01.04-

31.12.2022г. – 3 207 лв. / 

 СД 5-6г. - стандарт за дете 5-6 г.- / за периода 01.01.-31.03.2022г.-3097 лв., за периода 01.04-

31.12.2022г. – 3 446 лв. / 

 БД - брой деца 

 РК - регионален коефициент / 0,085 / 

Нхр - норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 

градини -/ за периода 01.01.-31.03.2022г.-94 лв. на дете, за периода 01.04-31.12.2022г. – 154лв. / 

Нт- норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283 ал.9 от ЗПУО, за децата на 

задължително предучилищно обучение -/за периода 01.01.-31.03.2022г.-174 лв. на дете / 

Низдр. - норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващ и компенсирането на съответните такси по ЗМДТ -/650 лв., считано от 01.04.2022г./ 

 

Формула  за разпределение на средствата в местна дейност 311 “Детски градини”: 

 

СФ = СД2-4г. * БД + СД5-6г. * БД 

 

  СФ - средства по формула 

   СД2-4г. - стандарт за дете до 4г. вкл. .- /за периода 01.01.-31.03.2022г.-420 лв., за периода 01.04-

31.12.2022г. – 270 лв. / 

  СД5-6г. - стандарт за дете в подготвителна целодневна група- /за периода 01.01.-31.03.2022г.- 

305 лв./ 

  БД - брой деца 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІI. Правила за промени в разпределението на средствата по формулите през 2022 година: 

 Първостепенния разпоредител с бюджет прави корекции на средствата по формулата през 

годината  за държавните дейности при промяна на размера на единния разходен стандарт и промяна 

на броя на децата - след направена такава от Министерство на финансите. 

 Първостепенния разпоредител с бюджет прави корекции на средствата по формулата през 

годината за местни дейности след решение от Общинския  съвет. 

  Изпълнението на разпределените средства да се извършва в рамките на получените средства от 

централния бюджет. 

 Препис от заповедта да се връчи на Директорите на детските градини. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ     /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

 

Съгласували: 

Иван Илиев   /п/    Красимира Великова    /п/ 

Юрист       Началник отдел „Б и МП“ 

 

 

 

Изготвил: 

Даниела Георгиева  /п/ 

Гл. специалист-икономист 


