ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От  Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич 


Относно: Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, считано от 01.01.2019 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
Делегираният бюджет е система на финансово-управленски отношения, която се характеризира с прозрачно и обективно разпределение на финансовите ресурси, собствен бюджет и правомощия за управлението му и  предоставяне на възможност за реализиране на собствени приходи.
Въвеждането на системата на делегирани бюджети в детските градини на Община град Добрич цели:
1. Да продължи политиката на децентрализирано управление на бюджетните институции.
2. Да изпълни разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование.
3. Да продължи общинската политика за ефективно използване на местните ресурси, икономично решение на местните потребности и целесъобразно разпределение и разходване на бюджетните средства.
4. Чрез финансова самостоятелност да се повиши качеството на предлаганите услуги.
5. Да облекчи процедурите по поемане на задължения за осигуряване на дейностите в детската градина.
6. Да осигури прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата между детските градини.
7. Да стимулира привличането на допълнителни средства и разшири възможностите за кандидатстване по проекти.
С въвеждането на системата на делегиран бюджет директорите на детските градини ще получат правото:
- да бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, със самостоятелна банкова сметка;
- да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет;
- да се разпореждат и да разпределят бюджета на детската градина;
- да управляват общинската собственост и реализират собствени приходи в рамките на делегираните им права и отговорности;
- да определят числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, броя на групите, както и броя на децата в тях съобразно утвърдените им бюджети и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове.
Бюджетът на детските градини се формира от следните източници:
	Средства за местна дейност, изчислени на база средна годишна издръжка на 1 дете и общ брой деца, съгласно Национална електронна информационна система за предучилищното и училищно образование /НЕИСПУО/ на МОН. Издръжката на децата от 2- до 4-годишна възраст, храната на децата в подготвителни групи, както и разходите за поддръжка на материалната база, са изцяло местна отговорност.
	Държавна субсидия, определена по единни разходни стандарти /ЕРС/.  От 2018 г. освен стандарт за дете в детска градина, са въведени и стандарт за институция и стандарт за брой групи в детската градина. По този начин се намаляват диспропорциите във финансирането на институциите в системата на предучилищното образование и се дава равен шанс за развитие на всички детски градини, в т.ч. и на тези, които са с по-малък брой деца. 

	Всяка година ЕРС се актуализират в съответствие с промените в икономическото развитие на страната и/или промените в образователната система. Стандартът за целодневна група в детска градина за деца от 2- до 4-годишна възраст включва разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за квалификация, за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
	Стандартът за дете в подготвителна група към детска градина включва разходите за персонал, за СБКО, за представително облекло и квалификация на педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходи за храна). 
След преминаване на делегиран бюджет, на всяка детска градина ще бъде определян собствен бюджет по формули, формиран от ЕРС за държавна дейност и годишна издръжка на дете за местна дейност, на база брой деца съгласно НЕИСПУО. Последната ще се определя от Общински съвет ежегодно с приемането на бюджета за съответната година.
Анализът на данните от отчетите за 2017 г. показва, че средният разход на едно дете от 2- до 4-годишна възраст, е в рамките на 791 лв., определен спрямо броя на децата по данни на НЕИСПУО и отчетените общи разходи, а за едно дете от 5- до 6-годишна възраст – 361 лв.  
Въвеждането на делегираните бюджети и повишаване отговорността на директорите, ще бъде предпоставка за по-нататъшно оптимизиране на пълняемостта на групите и структурата на персонала, което пък ще доведе до оптимизиране на разходите и устойчиво финансиране на институциите.
Подготовката за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини започна още през 2016 г. с поетапна оптимизация на персонала /намаляване на числеността общо с 26 щатни бройки/ в съответствие с изискванията на нормативната база, както и с преобразуването чрез сливане на шест детски градини в три. Едновременно с предприетите административни мерки, в бюджетно отношение през периода разходите се отчитаха за всяка детска градина поотделно. 
По отношение организацията на финансово-счетоводния процес на детските градини при прилагане системата на делегиран бюджет, предлагам, тя да бъде осъществявана от общинско звено „Предучилищно образование” със седем щатни бройки.   
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните:

Проект!

Р Е Ш Е Н И Я:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 20 и 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 и чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 11, ал. 10, ал. 12  и ал. 13 от Закона за публичните финанси:
1. Въвежда системата на делегирани бюджети във всички общински детски градини на територията на Община град Добрич, считано от 01.01.2019 г.
2. Определя за второстепенни разпоредители с бюджет директорите на следните детски градини:

Детска градина
Адрес на управление
ДГ № 7 „Пролет“
ж.к. „Добротица” № 16
ДГ № 8 „Бодра смяна“
ул. „Генерал Колев” № 13
ДГ № 9 „Пчеличка“
ул. „Христо Смирненски” № 5
ДГ № 10 „Слънчице“
ул. „Даскал Димитър Попов” № 1
ДГ № 12 „Щурче“
ул. „Вардар” № 67
ДГ № 17 „Първи юни“
ул. „Дуранкулак” № 9
ДГ № 18 „Дора Габе“
ж.к. „Дружба” № 44
ДГ № 20„Радост“
ул. „Христо Ботев” № 54
ДГ № 23 „Звездица“
ул. „Велико Търново” № 2
ДГ № 24 „Приказен свят“
ул. „Дунав” № 16
ДГ № 25 „Весела“
ж.к. „Дружба” № 54
ДГ № 26 „Звънче“
ул. „Опълченец Димитър Ковачев” № 2
ДГ № 27 „Славейче“
ул. „Войнишка” № 25
ДГ № 32 „Зорница“
Кв. „Строител” до блок 68

3. Определя годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране на бюджета на детските градини за 2019 г., както следва: 
3.1. За едно дете до 4 години – 791 лв.
3.2. За едно дете на 5 или 6 години – 361 лв.   
4. Средствата по бюджета за дейност детски градини, местна отговорност, се определят на база брой деца по НЕИСПУО на МОН и се разпределят между детските градини по формула, утвърдена от кмета на Община град Добрич. 
5. Годишната издръжка на едно дете в детска градина се определя от Общински съвет ежегодно с приемането на бюджета за съответната година.
6. Определя като неделегирана отговорност за детските градини през 2019 г. неразплатените разходи по бюджета на детските градини към 31.12.2018 г. Същите да бъдат заложени в общинския бюджет за 2019 г.
7. Предоставя на детските градини правото да реализират собствени приходи при спазване на действащите в Република България нормативни актове. 
8.  Възлага на кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона действия, във връзка с изпълнение на решението.




ВНОСИТЕЛ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич















