Приложение към
Заповед № РД-01-525/27.02.2018г.

Формула за разпределение на средствата за местна дейност за 2018г.
между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет
на ОБЩИНА РУСЕ
Правила за разпределение на средствата от компонент РЕЗЕРВ за 2018г.

Средствата от бюджета на Община Русе за издръжка на дейностите по отглеждането,
възпитанието и обучението на децата в детските градини за 2018г. в размер на 2 700 000 лв.
се разпределят по следната формула:
СФ = 20,37%СО + 43,20%СХ + 1,67%СДПИ + 3,24%ССХМ + 22,00%СУБД +
0,44% СПБ + 1,67% Р + 7,41%РОР
където:
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- средства по формулата;
- средства за отопление;
- средства за храна;
- средства за дидактически пособия и играчки;
- средства за санитарно-хигиенни материали;
- средства за условен брой деца;
- средства за поддръжка на басейн;
- резерв;
- резерв за оборудване, ремонт и др.;
 Средства за отопление - 550 102 лв;

Средствата за отопление на всяка детска градина са разпределени на база отчетни
данни за 2017г.
Предвидени са средства за ел. енергия за функционирането на територията на ДГ
„Детелина“ мобилна станция на РИОСВ.
Неизразходените целеви средства за отопление, включително и в резултат на
приложени мерки за енергийна ефективност по проекти, да се възстановят от
съответната детска градина в компонент „Резерв“ на местна дейност в срок до
15.10.2018г.
 Средства за храна - 1 166 368 лв;
При определяне на средствата за храна за детската градина се вземат предвид:
1. наличностите от храна към 01.01.2018г.;
2. преходния остатък от 2017г. на целеви средства от норматив за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи;
3. средствата по норматив за 2018г. за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи.
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Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в държавна
дейност, които се предоставят като норматив и целевите средства от преходния остатък за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, намаляват стойността на
средствата за хранене в местна дейност на детските градини.


Средства за дидактически пособия и играчки - 44 960 лв;

За помощни дидактически пособия и играчки - блокчета, моливи, гл. хартии, бои,
играчки и др. сумата е разчетена минимум 20 лв. на дете годишно.
Средствата за тези пособия и играчки са разчетени на брой деца в яслена група и деца
от 2 до 4 г. в целодневна група.
Справка за изразходваните средства за учебни пособия и играчки да се представят в
отдел „Образование, мл. дейности и спорт“ в срок до 15.10.2018г.
Неизразходените целеви средства за учебни пособия и играчки да се възстановят
от съответната детска градина в компонент „Резерв“ на местна дейност в срок до
15.10.2018г.
За децата от подготвителни групи да се предвидят средства за блокчета, моливи, гл.
хартии, бои и др. от средствата за издръжка в държавна дейност. За познавателни книжки на
тези деца детските градини ще получат допълнително целево финансиране - по 32 лв. средно
на дете.


Средства за санитарно-хигиенни материали - 87 520 лв.

За закупуване на салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, тоалетна хартия и др. са
предвидени задължителен минимум от 20 лв. на дете годишно.
Справка за изразходваните средства за санитарно-хигиенни материали да се представи
в отдел „Образование, мл. дейности и спорт“ в срок до 15.10.2018г.
Неизразходените целеви средства за санитарно-хигиенни материали да се
възстановят от съответната детска градина в компонент „Резерв“ на местна дейност
в срок до 15.10.2018г.


Средства за частична поддръжка на басейн - 12 000 лв.

За съществуващите в момента 4 басейна са предвидени частично средства за
консумативи, препарати и др., както следва:
- ДГ „Слънце” - 3 000 лв.;
- ДГ „Русалка” - 3 000 лв.;
- ДГ „Детелина”- 3 000 лв.;
- ДГ „Пролет”- 3 000 лв.


Средства, разпределени на условен брой деца - 594 050 лв.

Тези средства за издръжка за всяка детска градина тази година да се формират по
следния начин : брой групи по 25 деца, тъй като тези разходи за издръжка са условно
постоянни и не зависят от фактическия брой деца в групата.
Добавката в размер на 135 лв. се разпределя на този условно формиран брой деца.
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Резерв - 45 000лв.

Средства се предвиждат за непредвидени и нерегулярни разходи за:
1. Аварийни ремонти - максималният размер за авариен ремонт на детска градина е
1 500лв.;
2. Други обективни и непредвидими фактори по решение на комисия в отдел
„Образование, мл. дейности и спорт“;
3. Общоградски и други мероприятия на детските градини.


Резерв за оборудване, ремонт и др. - 200 000 лв.

Средствата са за оборудване и неотложни ремонти, в т.ч. на дворни пространства и
СМР за енергийна ефективност на детски градини.
Средствата от компоненти “Резерв” и „Резерв за оборудване, ремонт и др.“ остават на
разпореждане на ПРБ - функция „Образование“, дейност 311 и се разпределят след решение
на експертна комисия в отдел „Образование, мл. дейности и спорт“, назначена със Заповед на
Кмета.
Правила за разходване на компоненти “Резерв” към формулата:
Средствата от компоненти “Резерв” се изразходват за:
1. Аварийни ремонти (ремонт на покрив, ел. инсталации, отоплителни или В и К и др.),
без отстраняването, на които ще се затрудни дейността. Средствата се предоставят след
експертна оценка, направена от общинска администрация - еднократно в размер не повече от
1 500лв.
Отпускане на средства за аварийни ремонти се извършва при спазване на следната
процедура:
а/ Докладна записка от директора на детската градина до Кмета на община Русе / копие
до началник отдел “Образование, младежки дейности и спорт”;
б/ Представяне на протокол от експертна комисия на общинска администрация, одобрен
от ресорен зам.- кмет „Хуманитарни дейности” за необходимостта от авариен /не текущ/
ремонт, придружен от количествено - стойностна сметка;
в/ Изготвяне на Протокол в отдел “Образование, младежки дейности и спорт”,
съгласуван с директор дирекция „Култура и образование” и уведомяване на отдел “Бюджет”
за корекция на бюджета на детската градина;
2. Други обективни и непредвидими фактори по решение на комисия в отдел
“Образование, младежки дейности и спорт”.
Общият размер на средствата по т.1 и т. 2 е 40 000 лв.
3. Общоградски и други мероприятия на детските градини - средства в размер на
5 000лв., разпределени по решение комисия в отдел “Образование, младежки дейности и
спорт”.
Отчитайки съвременните условия и размера на средствата за издръжка на
местна дейност „Детски градини”, следвайки политиките за развитие на община Русе и
през 2018г., при разпределението на средствата за издръжка между всички детски
градини като ВРБ е използван частично принципа на исторически наложените разходи,
съчетан с правилото „парите следват децата“, което осигурява нормално
функциониране на институциите от предучилищното образование в община Русе.
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