
Детска градина 
„Ханс К. Андерсен“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА БЮДЖЕТА 

2022 г.



Бюджетът за 2022 г. на ДГ “Ханс К. Андерсен” е
разработен на база на заложените параметри в Общинския
бюджет и е в съответствие с разпоредбите на закона за
публичните финанси, Постановление № 31/17.03.2022 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2022 г.

Характеристиката на бюджета за 2022 г. се обслужва от
няколко фактори. Промени в нормативната уредба:
- от 01.04.2022 г. МРЗ се увеличава от 650 на 710 лева.
- от 01.04.2022 г. на основание Споразумение към КТД за
системата на народната просвета се увеличиха ОРЗ за
педагогическия персонал с 12.3 % и за административния и
непедагогически персонал с % достигащ нивата по чл.28 от
КТД, а именно:



Рамката на бюджета на  ДГ „Ханс К. Андерсен”, приета 
на заседание на Общински съвет Бургас от 07.04.2022 г. е 1 
965 562 лв., в това число:

Държавна дейност       Общ. дейност 

-По утвърдена формула 1 893 767

-Издръжка здравеопазване                        868

-Издръжка ДГ                                  56 005

-Преходен остатък   ДД                             12 564        2 358
Всичко:                        1 907 199        58 363

Преходният остатък от трансфера по валутна  сметка на 
ЕП “Еразъм+”е 482 лв.



Бюджетът е разработен на база планов брой на
децата, раздпределени в две възрастови групи - 2-4
годишни – 209 деца и 5-6 годишни – 248 деца.

Националният стандарт за издръжка на едно
дете, приет с РМС 50/2022 г. е:
- за 2-4 годишните е 3207,00 лв.

- за 5-6 годишните е 3446,00 лв,
Предоставеният ни бюджет по утвърдената формула от

Община Бургас е както следва:
- Стандарт за институция – 32 906 лв
- Стандарт за брой групи – 16 бр – 102 705 лв
- Издръжка басейн – 39 980 лв
- Възрастова група планов брой деца бюджет
- 5-6 годишни 248 802 983 лв
- 2-4 годишни 209 630 015 лв
Всичко: 457 1432998 лв

•Всичко 1 608 589 лв /96.4% от предвидените държавни 



стандарти.

В съответствие с чл. 282, ал. 19, т. 2 на ЗПУО и чл. 12, ал. 1 от
ПМС 31/2022 г. за изпълнение на държавния бюджет за
2022 г. са предвидени допълнителни компоненти:
-Добавка за деца в детски градини за ресурсно подпомагане
в размер на 17 136 лв.
- Допълващ стандарт за подпомагане храненето в
подготвителните групи 34 468лв.
-Допълващ стандарт за подпомагане заплащането на такси 
за ДГ – 10 786 лв. 
-Допълващ стандарт за издръжка на дете в Общинска детска 
градина – 222 788 лв
-Норматив за издръжка на здравен кабинет 868 лв

Всичко бюджет за 2022 год. по формулата  1 894 635,00 лв.
-Преходен остатък ДД                                 12 564,00 лв.
Всичко за дейност “Детски градини” 1 907  199,00лв.

Средствата от 34 468 лв са с целеви характер-за храна на
деца от групи в предучилищна възраст и в бюджета са
планирани по § 1011” Храна”.



За издръжка на медицински кабинети /функция
„Здравеопазване”/ плановите бюджетни средства са 868
лева.

Бюджетът за общински дейности за 2022 год. е 56
005.00 лв.Разпределен е само и изцяло за издръжка за
първото тримесечие на 2022 год.

При разпределението на бюджета за 2022 г. по пълна
бюджетна класификация е спазена приоритетността на
разходите, съгласно ЗДБРБ за 2022 год., а именно:
- заплати, осигурителни вноски, обезщетения;
- храна, отопление, осветление и т.н.



На Вашето внимание, представяме разработения
БЮДЖЕТ 2022 година на ДГ “Ханс К. Андерсен” по
пълна бюджетна класификация, съобразно
изискванията на ЗДБРБ за 2022 г., Закона за
публичните финанси, ПМС № № 31/17.03.2022 г. за
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2022г.,
разпоредбите на Закона за предучилищно и
училищно образование.



В бюджета за 2022г., планираните средства са
разпределени както следва за:
- ФРЗ 1293 хил. лв.
- осигуровки 286 хил. лв.
-други възн. 69 хил. лв.

Бюджетните средства за издръжка са общо 236 х. лв.
Приоритетно са заложени за:
- храна 84 х. лв
- вода, гориво и ел. енергия 85 х. лв
- материали 40 х. лв
- външни услуги 8 х. лв
/това са най-големите пера, останалото е за
данъци,застраховки, учебни помагала, пост.инвентар/

Относно таксите за посещение на детска градина –
същите отпадат от 01/04/2022 и сумата се поема изцяло от
държавната дотация.



През 2022 ще бъдат предприети действия за
ограничаване на разходи за издръжка като се отстраняват
причините, довели до увеличаване на стойностните
показатели чрез ремонтни работи, предоговаряране
извършването на доставки и услуги на по-ниски стойности и не
на последно място човешкия фактор, отговорността на всеки
един от нас.

Бюджетът за 2022 година на ДГ “Ханс К. Андерсен”
гарантира изпълнението на поставените ни не леки задачи.

С общи усилия на целия колектив и с помощта на
Община Бургас бюджетът на ДГ „Ханс К. Андерсен” ще
превърне в реалност благородната ни дейност, обучение и
възпитание на децата от Община Бургас.


