
ОБЩИНА СИЛИСТРА 
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ЗАПОВЕД 

№ ЗК-325 

25.02.2016 г., гр. Силистра,    
 
               На основание чл. 44, ал.1, т.5 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация, т. 15 от Решение № 689  на 
Общински съвет  - Силистра, взето на заседание с Протокол № 24 от 27. 
04.2009г.  

Д Е Л Е Г И Р А М  П Р А В А :  
 
         На директорите на детските градини на територията на Община Силистра 
през 2016г. да реализират собствени приходи от: 

• други неданъчни приходи по приложение №1 на Наредбата за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 
Силистра; 

• продажба на амбалаж от подготвителните групи с деца на 5 и 6 год. 
възраст; 

• дарения, помощи и др. безвъзмездни получени суми.  
          Реализираните собствени приходи да се планират в раздел приходи в 
делегираните дейности на съответните приходни параграфи.  С тези средства се 
увеличава плана на разходите в делегираните дейности, съгласно ЕБК за 2016 г.  
  
           Настоящата заповед да се връчи на Зам. Кмет „Хуманитарни дейности”, 
Зам. Кмет „Финанси и икономика”, Началник отдел “Образование и младежки 
дейности”, директорите на детски градини  за сведение и изпълнение. 
  
 
Денка Михайлова    /п/ 
За Кмет на Община Силистра 
Съгласно Заповед №ЗК 292/19.02.2016 г. 
 
Съгласувано: 
 
Директор Дирекция „Правна“:  
Николай Николов   /п/ 
                                                                          
Изготвил:  
Нели Иванова    /п/ 
Началник отдел „Образование и младежки дейности” 
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ЗАПОВЕД 
№ ЗК-326 

25.02.2016 г., гр. Силистра,    
 
               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и  глава 5, чл.41б, ал.2 от Закона за народната 
просвета  

Д Е Л Е Г И Р А М  П Р А В А :  

На директорите на общообразователните училища, спортно училище и 
общежитие на територията на Община Силистра през 2016г. да реализират 
собствени приходи от: 
 наеми на предоставената им за ползване общинска собственост; 
 наеми на земя; 
 други неданъчни приходи по приложение №1 на Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 
Силистра; 

 продажба на  вторични суровини; 
 дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми.  

Реализираните собствени приходи да се планират в раздел приходи в 
делегираните дейности на съответните приходни параграфи.  С тези средства се 
увеличава плана на разходите в делегираните дейности, съгласно ЕБК за 2016 г.  
 
 Настоящата заповед да се връчи на Зам. Кмет „Хуманитарни дейности”, Зам. 
Кмет „Финанси и икономика”, Началник отдел “Образование и младежки 
дейности”, директорите на училища и обслужващи звена за сведение и 
изпълнение. 
 
 
Денка Михайлова  /п/ 
За Кмет на Община Силистра 
Съгласно Заповед №ЗК 292/19.02.2016 г. 
                                                                               
Съгласувано: 
 
Директор Дирекция „Правна“:  
Николай Николов   /п/ 
 
Изготвил:  
Нели Иванова    /п/ 
Началник отдел „Образование и младежки дейности” 
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ЗАПОВЕД  
№  ЗК-327 

25.02.2016 г., гр. Силистра, 
 

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 41а от Закона за народната просвета, Решение на 
Министерски съвет № 859 от 03.11.2015г . за изменение на Решение на 
Министерски съвет № 276/2015 г. за приемане на стандартите за делегираните 
от държавата дейностите през 2016г., Протокол №1 от 21.01.2016г. от работна 
среща с директорите на общинските училища, Протокол № 1 от 18.01.2016г. от 
работно съвещание с директорите на общинските детски градини  за обсъждане 
на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти. 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
I. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за делегираната от държавата дейност „Общообразователни 
училища” в Община Силистра – Ф /Приложение№1/: 

 
Ф = СФ + СФ1 + СОП + МТБ + ХУ + СХ + ИФ + КФ + С 

  
1. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Общообразователни училища”  - 1494 лв. за ученик: 

 
СФ = 94.2737% х ЕРС х У + СДК 

СДК = 27000 х БУ 
 
СФ – средства по формулата за разходен стандарт „Общообразователни 
училища”; 
ЕРС – единен разходен стандарт за „Общообразователни училища”; 
У – брой ученици; 
СДК – средства за издръжка на училище на база допълнителен компонент – 
добавка за условно – постоянни разходи;  
БУ – брой училища. 
  2. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Самостоятелна форма на обучение” – 341 лв. за ученик: 
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СФ1 = ЕРС1 х БУ1 
 

СФ1 - средства по формулата за разходен стандарт „Самостоятелна форма на 
обучение”; 
ЕРС1 - единен разходен стандарт „Самостоятелна форма на обучение”; 
БУ1 - брой ученици на самостоятелна форма на обучение. 
 

3. Формула за разпределение на средства от „Допълващ стандарт за ученици 
на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата” – 325 лв. на ученик: 
 

СОП = ЕРС2 х БУ2 
 

СОП - средства по формулата от допълващия стандарт за ученици на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в училищата; 
ЕРС2 – допълващ стандарт за ученици със специални образователни 
потребности; 
БУ2 - брой ученици със специални образователни потребности. 

 
4. Формула за разпределение на средства от „Допълващ стандарт за 

материална база” – 25 лв. на ученик: 
 

МТБ = ЕРС3 х БУ3 
 

МТБ - средства по формулата за допълващ стандарт за материална база; 
ЕРС3 – допълващ стандарт за материална база;  
БУ3 - брой ученици в дневна форма на обучение. 

5. Формула за разпределение на средства от „Допълващ стандарт за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І – 
ІV клас” – 72 лв. на ученик: 
 

ХУ = ЕРС4 х БУ4 
 

ХУ - средства по формулата за допълващ стандарт за подпомагане храненето на 
децата от подготвителните групи и на учениците от І – ІV клас; 
ЕРС4 - допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи и на учениците от І – ІV клас; 
БУ4 - брой ученици от І – ІV клас в дневна форма на обучение. 
 

6. Формула за разпределение на средствата по стандарт „Целодневна 
организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІ клас и учениците 
в средищните училища” – 544 лв. на ученик : 
 

СХ = ЕРС5 х БУ5 
 

СХ - средства по формулата за осигуряване на целодневна организация на 
учебния ден за обхванатите ученици от І до VІ клас и учениците от средищни 
училища; 



ЕРС5 - единен разходен стандарт за целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от І до VІ клас и учениците в средищните училища; 
БУ5 - брой ученици от І до VІ клас. 
 
 7.  Формула за разпределение на средствата по стандарт „Индивидуална форма 
на обучение” – 2807 лв.: 

ИФ = ЕРС6 х БУ6 
 

ИФ - средства по формулата за индивидуална форма на обучение; 
ЕРС6 - единен разходен стандарт за индивидуална форма на обучение; 
БУ6 - брой ученици на индивидуална форма на обучение. 
 
8.  Формула за разпределение на средствата по допълващ стандарт за ученик в 
комбинирана форма на обучение – 790 лв.: 

КФ = ЕРС7 х БУ7 
 

КФ - средства по допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на 
обучение; 
ЕРС7 - единен разходен стандарт за комбинирана форма на обучение; 
БУ7 - брой ученици на комбинирана форма на обучение. 
 
9.  Формула за разпределение на средствата за стипендии – 87 лв.: 

С = ЕРС8 х БУ8 
 

С - средства за стипендии; 
ЕРС8 - единен разходен стандарт за стипендии за ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно училище ; 
БУ7 - брой ученици от гимназиален етап на обучение в общообразователно 
училище. 
 
II. Условия и ред за разпределение на средствата по допълнителния 
компонент към формулата за дейност „Общообразователни училища” на 
Община Силистра: 
1 Условия за разпределение на средствата по допълнителния компонент:  
1.1. Размерът на допълнителния компонент е 5,7263% от средствата, получени 
от разходен стандарт „Общообразователни училища”;  
1.2. Средствата да се разпределят по правила, ясно  определящи частта за всяко 
училище от общите 5,7263% и съгласувани с директорите на училищата; 
1.3. Средствата да се разпределят като задължително определена добавка за 
условно – постоянни разходи – 27 000 лв. за всяко училище. 
2 Ред за разпределение на средствата за допълнителен компонент: 
2.1. Съгласно чл. 41а, ал. 6 от ЗНП и чл.12, ал. 1 от ПМС № 380 от 29.12. 2015 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. на всяко 
училище се разпределят по 27 000лв. 



ІІІ. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за делегираната от държавата дейност „Целодневни детски 
градини и обединени детски заведения” - Ф1 /Приложение № 2/: 
 

Ф1 = СФ2+ СФ3+ СФ4+ СФ5+СОП1+ ХД 
 
1. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт „Целодневна 
детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 4 години 
включително”- 1669 лв. 
 

СФ2= ЕРС9 х БД1 
 

ЕРС9 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години включително в 
целодневна група в детска градина  и обединено детско заведение; 
БД1 – брой деца от 3 до 4 години включително в целодневна група в детска 
градина  и обединено детско заведение, без децата от ЦДГ „Детелина”, с. Проф. 
Иширково. 
 
2. Средствата по разходен стандарт „Целодневна детска градина и обединено 
детско заведение за деца от 3 до 4 години включително в населено място с до 
1500 жители” – 1802 лв. на дете се предоставят на ЦДГ „Детелина”, с. Проф. 
Иширково – СФ3. 
3. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско 
заведение” – 1822 лв. на дете  

СФ4 = 88,3181% х ЕРС10 х БД2 + СДК1 
СДК1 = 17000 х БДГ 

 
СФ4 – средства по формулата за разходен стандарт „Подготвителна целодневна 
група в детска градина и обединено детско заведение” ; 
ЕРС10 – единен разходен стандарт за „Подготвителна целодневна група в 
детска градина и обединено детско заведение”; 
БД2 – брой деца от 5 до 6 години включително в целодневна група в детска 
градина  и обединено детско заведение; 
СДК1– средства за издръжка на детска градина на база допълнителен компонент 
– добавка за условно – постоянни разходи;  
БДГ – брой детски градини. 

 
4. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт „Яслена група 
към целодневна детска градина и обединено детско заведение” – 1159 лв. на 
дете: 

СФ5= ЕРС11 х БД3 
 

СФ5 - средства по формулата за разходен стандарт „Яслена група към 
целодневна детска градина и обединено детско заведение”;  
ЕРС11 - единен разходен стандарт „Яслена група към целодневна детска 
градина и обединено детско заведение”;  



БД3 - брой деца в яслена група.  
 

5. Формула за разпределение на средства от „Допълващ стандарт за деца на 
ресурсно подпомагане, интегрирани в детски градини” – 325 лв. на дете: 

  
СОП1 = ЕРС12 х БД4 

 
СОП1 - средства по формулата за допълващ стандарт за деца на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в детски градини;  
ЕРС12 - добавка за деца със специални образователни потребности; 
БД4 - брой деца със специални образователни потребности; 
 

6. Формула за разпределение на средства от „Допълващ стандарт за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І 
– ІV клас” – 72 лв. на дете: 

  
ХД = ЕРС13 х БД5 

 
ХД - средства по формулата за допълващ стандарт за подпомагане храненето на 
децата от подготвителните групи и учениците от І – ІV клас; 
ЕРС13 - добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, 
и на учениците от І – ІV клас; 
БД5 - брой деца от подготвителните групи. 
ІV. Условия и ред за разпределение на средствата по допълнителния 
компонент, към формулата за дейност „Целодневни детски градини и 
обединени детски заведения” на Община Силистра.  

1. Условията за разпределение на средствата по допълнителния компонент:  
1.1. Размерът на допълнителния компонент е 11,6819% от средствата, получени 
от разходен стандарт „Подготвителна целодневна група в детска градина и 
обединено детско заведение”;  
1.2.  Средствата да се разпределят по правила, ясно  определящи частта за всяка 
детска градина от общите 11,6819% и съгласувани с директорите на ЦДГ и ОДЗ; 
1.3  Средствата да се разпределят като задължително определена добавка за 
условно – постоянни разходи – 17 000 лв. за всяка детска градина. 
2. Ред за разпределение на средствата за допълнителния компонент: 
2.1. Съгласно чл. 41а, ал. 6 от ЗНП и чл.12, ал. 1 от ПМС № 380 от 29.12. 2015 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. на всяка 
детска градина се разпределят по 17 000лв. 
V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата 
и детските градини  
1. Формулите за разпределение на средствата  не се променят по време на 
бюджетната година; 
2. Разпределението на средствата по бюджета на ПРБК за 2016 г. за дейностите 
от единната бюджетна класификация /ЕБК/ към функция „Образование”, за 
които средствата от държавния бюджет се определят на база ЕРС, се извършва 



съобразно реда утвърден  с чл. 30 от ПМС № 380 от 29.12. 2015 г. за брой деца и 
ученици и размерите на единните разходни стандарти за 2016 г. 
3. Първостепенният разпоредител с бюджет /ПРБ/ не разпределя по формула, а 
заделя като резерв,  средствата по ЕРС, формирани от положителна разлика 
между броя на децата/ учениците, заложен в ЗДБРБ за  2016 г., и броя на децата/ 
учениците по „АдминМ” към 01.01.2016 г.  до извършване на промени във 
връзка с ал.1, чл.30 от ПМС № 380 от 29.12. 2015 г. Когато разчетения брой на 
децата и учениците, предвидени със ЗДБРБ за  2016 г., е по – нисък от броя на 
децата/ учениците по „АдминМ” към 01.01.2016 г.,  ПРБ разпределя средствата 
по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя 
пропорционално на средствата по формула или се компенсира от заделения 
резерв до извършване на промени във връзка с ал.1, чл.30 от ПМС № 380 от 
29.12. 2015 г.  
4. Първостепенният разпоредител с бюджет /ПРБ/ извършва корекции на 
средствата по формулите в следните случаи : 
4.1. Когато Министерски съвет промени размера на единния разходен стандарт 
за дейността, ПРБК коригира размера на средствата, които всяко училище или 
детска градина получава по формулата; 
4.2 След извършването на корекции по реда на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 380 от 
29.12.2015 г.,разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден 
със ЗДБРБ за 2016 г. и броя на децата и учениците по информационната система 
"АДМИН М" към 1 януари 2016 г., се коригират в натуралните и стойностни 
показатели, като средствата по бюджетите на училищата или детските градини в 
съответната дейност се намаляват /увеличават пропорционално на намаления/ 
увеличен брой ученици или деца  по формулата; 
4.3 Отчитайки промените в броя на учениците в началото на учебната 2016/2017 
година спрямо броя на децата и учениците по информационната система на 
МОН „АДМИН М” към 01.01.2016 г., ПРБ коригира натуралните и стойностни 
показатели като средствата по бюджетите на училищата или детските градини в 
съответната дейност се намаляват/увеличават пропорционално на 
намаления/увеличен брой ученици или деца по формулата на база основни и 
допълнителни компоненти. За броя на учениците се използват данните от 
информационната система на МОН „АДМИН М” към 15 септември 2016 г. 
Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от годишната 
стойност на стандарта, т. е. само за месеците октомври, ноември и декември 
2016г. 
4.4 При преобразуване на училище, детска градина или обслужващо звено, 
остатъкът от средствата по формула и средствата за 2016 г. над определените по 
единни разходни стандарти на училището, детската градина или обслужващото 
звено, които се преобразуват се отнасят към преобразуваното (новото) училище, 
детска градина или обслужващо звено. 
4.5 При закриване на училище, детска градина или обслужващо звено, 
остатъкът от средства по формула и средствата над ЕРС се отнасят към 
приемащото училище, детска градина или обслужващо звено.  



5. ПРБ предоставя на училищата и детските градини средствата по единни 
разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от 
получаването им от централния бюджет .  
6. В рамките на утвърдения си бюджет директорът на училището или детската 
градина може да  извършва компенсирани промени по плана за приходите и 
разходите по бюджета на училището или детската градина, като предоставят 
информация /копие от заповед на директора на училището или детската 
градина, придружена с бюджетна бланка/ на ПРБ до три дни преди края на 
всяко тримесечие, а за последното тримесечие – не по- късно от 10 декември 
2016г.  
 

Настоящата заповед да се връчи на Заместник-кмет „Хуманитарни 
дейности”, Заместник-кмет „Финанси и икономика”, Началник отдел 
“Образование и младежки дейности”, директорите на училища, детски градини  
и обслужващи звена за сведение и изпълнение. 
 
 
ДЕНКА МИХАЙЛОВА     /п/ 
За Кмет на Община Силистра 
Съгласно Заповед №ЗК 292/19.02.2016 г. 
 
Съгласувано: 
 
Николай Николов    /п/ 
Директор Дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Нели Иванова      /п/ 
Началник отдел “Образование и младежки дейности” 
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1
ЕГ"П.Яворов" - 
Силистра 298 445212 27000 419717.70 446717.70 446718 2 682 0 0 298 7450 0 177 15399 0 470249 0 470249

2
ПМГ"Св.Кл.Охридски"-
Силистра 383 572202 27000 539435.84 566435.84 566436 1 341 0 0 383 9575 0 209 18183 0 594535 0 594535

3

СОУ"Н.Вапцаров"-
Силистра 559 835146 27000 787322.81 814322.81 814323 17 5797 0 32 10400 559 13975 2 1580 78 6786

237
17064 304 165376 1035301 0 1035301

4
СОУ"Ю.Гагарин"-
Силистра 99 147906 27000 139436.42 166436.42 166436 31 10571 0 13 4225 99 2475 0 0

48
3456 71 38624 225787 12 12084 12 864 12948 238735

5
ОУ"Отец Паисий" - 
Силистра 487 727578 27000 685914.50 712914.50 712914 1 341 0 21 6825 487 12175 1 790 0

259
18648 275 149600 901293 0 901293

6

ОУ"Св.св.Кирил и 
Методий"-Силистра

418 624492 27000 588731.54 615731.54 615732 1 341 1 2807 22 7150 418 10450 2 1580 0
232

16704 306 166464 821228 0 821228

7
ОУ"Иван Вазов"-
Силистра 607 906858 27000 854928.34 881928.34 881928 0 0 0 21 6825 607 15175 0 0

380
27360 426 231744 1163032 0 1163032

8

ОУ"Св.св.Кирил и 
Методий"-
с.Калипетрово 87 129978 27000 122535.03 149535.03 149535 24 8184 0 7 2275 87 2175 0 0

43

3096 70 38080 203345 0 203345

9
ОУ"Св.Кл.Охридски"-
с.Иширково 160 239040 27000 225351.79 252351.79 252352 13 4433 0 0 160 4000 0 0

83
5976 160 87040 353801 0 353801

10

ОУ"Св.св.Кирил и 
Методий"-с.Брадвари 58 86652 27000 81690.02 108690.02 108690 8 2728 0 11 3575 58 1450 0 0

27
1944 43 23392 141779 0 141779

3156 4715064 270000 4445064.00 4715064.00 4715064 0 0 98 33418 1 2807 127 41275 3156 78900 5 3950 464 40368 1309 94248 1655 900320 5910350 12 12084 12 864 12948 5923298

11 Резерв 97 144918 144918 16 39952 -8 -2728 3 8421 -10 -3250 121 3025 -5 -3950 24 2088 60 4320 -54 -29376 163420 -12 -12084 -12 -864 -12948 150472

В С И Ч КО: 3253 4859982 4715064.00 4859982 16 39952 90 30690 4 11228 117 38025 3277 81925 0 0 488 42456 1369 98568 1601 870944 6073770 0 0 0 0 0 6073770

4445064

/п/
     / Т. Йовкова/

                                    Приложение № 1

    / Нели Иванова/
        Началник:       /п/

Всичко средства по 
държавна  дейност 318

СОП МТБ
Всичко 
средст
ва по 
държав
на  
дейнос
т 322

Всичк
о за 

322 и 
318

Всичк
о 
средст
ва по 
държа
вна  
дейнос
т 318

100% от 
средствата

100% от 
средствата

комбини
рона 

форма

хранене 
на деца 
от І до ІV 

клас

ППГ в 
училища

100% от 
средствата

ВСИЧКО ЗА УЧИЛИЩА

Изготвил:

стипендии 
хранене на 
деца от І до 

ІV клас

целодневна 
организаци
я от І доVІ 

клас и 
средищни

самостоят
елна 

форма 

индивидуа
лна

№ 
по 

ред
Училище

стандарт 
"Общообразов
ателни 
училища" доп. 

Компо
нет - 
27000 
лв.

основен 
компонен

т
Всичко 
стандарт 
за 
общообраз
ователни 
училища - 
100%

Всичко 
стандарт 
за 
общообр
азовател
ни 
училища 
- 100%

профил 
"Изкуства"

РАЗЧЕТ НА НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА  
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ЗА ОБЩИНА СИЛИСТРА -  НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.

разпределение на 100% от средствата по разходен стандарт 100% от 
средствата

100% от 
средствата

100% от 
средствата

100% от 
средствата

100% от 
средствата

100% от 
средствата

 



брой 
деца 1669 брой 

деца 1802 брой 
деца 1912

доп. 
Компонет 
- 17000 
лв.

1156720 Всичко брой 
деца 1159 брой 

деца 325 брой 
деца 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ОДЗ "Нарцис" - Силистра  
84 140196 0 62 118544 17000 104696 121696 25 28975 2 650 62 4464 295981

2 ЦДГ "Роза" - Силистра
117 195273 0 125 239000 17000 211080 228080 0 11 3575 125 9000 435928

3 ЦДГ "Ян Бибиян" - 
Силистра 60 100140 0 81 154872 17000 136780 153780 0 9 2925 81 5832 262677

4 ЦДГ "Добруджа" - 
Силистра 69 115161 0 72 137664 17000 121582 138582 0 3 975 72 5184 259902

5 ЦДГ "Радост" - Силистра
55 91795 0 82 156784 17000 138469 155469 0 10 3250 82 5904 256418

6 ЦДГ "Иглика" - Силистра
110 183590 0 114 217968 17000 192505 209505 0 6 1950 114 8208 403253

7 ЦДГ - Калипетрово
41 68429 0 40 76480 17000 67546 84546 0 2 650 40 2880 156505

8 ОДЗ"Мир" -  Айдемир
62 103478 0 66 126192 17000 111450 128450 12 13908 3 975 66 4752 251563

9 ЦДГ - Иширково
0 45 81090 43 82216 17000 72612 89612 0 0 0 43 3096 173798

Всичко за ДГ: 598 998062 45 81090 685 1309720 153000 1156720 1309720 37 42883 46 14950 685 49320 2496025

резерв 45 75105 1 1802 5 9560 9560 86467

Всичко: 643 1073167 46 82892 690 1319280 1319280 37 42883 46 14950 685 49320 2582492

1156720

     / Т. Йовкова/  / Нели Иванова/

Приложение № 2
Разчет на натурални и стойностни показатели по стандартите за делегираните от държавата дейности за детските градини в 

Община Силистра за 2016г. - начален план

№  
по 
ред

Детски градини

стандарт за деца 
от 3 до4 г.

стандарт за 
деца от 3 до4 г. 
в нас. място до 

1500 жители Всичко за 
държавна  
дейност 

311 - 
начален 

план 2016

добавка за 
деца и 

ученици на 
ресурсно 

подпомагане

Добавка за 
хранене на 5 и 

6 год.

Изготвил:   /п/         Началник:    /п/

стандарт за деца от 5 до6 г. 
 стандарта 

за яслената 
група

 


