ЗАПОВЕД
№ 57
15.02.2021 г./гр. Гълъбово
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.5 и ал.2 от ЗМСМА, чл.282, ал.7 от Закона за
предучилищното и училищно образование, във връзка с ПМС № 408 /23.12.2020 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и РМС №
790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през
2021 г. с натурални и стойностни показатели
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти за Бюджет 2021 г. между общинските детски градини, както следва:
1.1 За детски градини:
СФ= 100%[( БД x СД x РК) + ( БГ x СГ x РК ) + ( БИ x СИ x РК )]
Където:
СФ – средства по формулата
БД – брой деца
СД – стандарт за дете
БГ – брой групи
СГ – стандарт за група
БИ – брой институций
СИ – стандарт за институция
РК – регионален коефициент
За 2021 г. Община Гълъбово е четвърта група с регионален коефициент
0,051 съгласно Приложение № 5 към т.5 от Решение № 790/30.10.2020 г.
2. Утвърждавам правила за разпределение на средствата.
2.1 По основните компоненти на формулата – брой деца по единен разходен
стандарт, всяка градина получава 100% от средствата по стандарта.
2.2 Стойностния показател за прилагане на стандарта за яслена група в детска
градина се определя за ДГ ”Радост” гр. Гълъбово.
2.3 Стойностния показател за прилагане на стандарта в подготвителна целодневна
група в детска градина се разпределя за ДГ ”Радост” гр. Гълъбово и ДГ
”Наталия” гр. Гълъбово, пропорционално на броя на децата в детското заведение
по НЕИСПУО /Национална електронна информационна система за
предучилищно и училищно образование/ на МОН.
2.4 Броят на децата се актуализира два пъти годишно:
- При приемане на бюджета по регистър на децата от НЕИСПУО към м.
декември;

-

Промените в броя на децата към 30 септември спрямо 30 юни се отразяват
като корекции по разпределението на средствата по формулата, считано от
15 септември;
2.5 Отпущането на средствата от ПРБК се извършва след издадена заповед на Кмета
на Общината.
2.6 Средствата по компоненти на формулата да се коригират, при следните
обстоятелства:
- При актуализация на единния разходен стандарт за дете от Министерството
на финансите;
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на детски градини за
сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ
Кмет на община Гълъбово

Изготвил, Емилия Гочева
/гл.експерт „Образование“/

