
З А П О В Е Д

№105 / 20.02.2013 Г. 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §71 от преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на РБългария за 2013 г.. чл.40 от ПМС № 1 от 2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 
2013 г. 

З А П О В Я Д В А М: 

I. УТВЪРЖДАВАМ формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за Бюджет 2013 г. между общинските общообразователни училища, както следва: 

1.1.  За общообразователни училища 

СФ = 88 %ЕРС*БУ + 4 %ПР + 2 % ДОТГ+ 1% ДУ110У + 0.6 % ДУ111-174У + 0.7 % ДУГСО + 0.6 
% ДУПрСО + 0.1 % ДОЕлЕ + 3% РНР 

Където: СФ - средства по формула 
ЕРС - единен разходен стандарт 
БУ - брой ученици 
ПР - постоянни разходи 
ДОТГ' - добавка за отопление с течно гориво 
ДУ 100У - добавка за училище под 110 уч. 
ДУ 111-174У -добавка за училище с ученици от 111 до 174 уч. 
ДУГСО - добавка за училище с гимназиална степен на образование ДУПрСО - 
добавка за училище с прогимназиална степен на образование ДОЕлЕ - добавка за 
отопление с ел.енегрия РНР - резерв за нерегулярни разходи 

1.2.  За общежития 

СФ = ЕРС * БУ 

1.3.  За 6-юдишни деца в подготвителен клас в училище 

СФ = ЕРС * БУ 

1.4.  Средства по бюджетите на училищата над определените по ЕРС 

-  добавка за подобряване на МТБ за учениците в дневна форма на обучение в размер на 25 лв. на 
ученик; 

-  добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища в размер на 308 лв. на 
ученик; 

-  добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците 
от I - IV клас в размер на 72 лв. на ученик; 

-  средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I, II и III 
клас (без учениците от средищните училища) в размер на 520 лв. на ученик; 



-  средства за осигуряване на самостоятелна форма на обучение в размер на 320 лв. на ученик; 

-  средства за осигуряване на индивидуална форма на обучение в размер на 2635 лв. на ученик; 
-  средства за извънучилищни и извънкласни дейности в размер на 14 лв. на ученик средства за 

стипендии 

II.  УТВЪРЖДАВАМ формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за Бюджет 2013 на ЦДГ, както следва: 

2.1.  За населени места до 1500 жители СФ = К1 * Yl + К2 * Y2 

Където: К1 е брой деца в ДГ от 3 - 4 години 
Y1 е определеният единен държавен стандарт за издръжка на 1 дете от 3 до 4 години К2 е брой 
деца в ПГ на ДГ - от 5 до 6 години 
Y2 е определеният единен държавен стандарт за издръжка на 1 дете - от 5 до 6 години 

2.2.  За населени места над 1500 жители СФ = К1 * Yl + К2 * Y2 

Където: К1 е брой деца в ДГ от 3 до 4 години 
Y1 е определеният единен държавен стандарт за издръжка на 1 дете от 3 до 4 години К2 е брой 
деца в ПГ на ДГ - от 5 до 6 години 
Y2 е определеният единен държавен стандарт за издръжка на 1 дете - от 5 до 6 години 

III.  УТВЪРЖДАВА правила за разпределение на резерва 

3.1.  ПРБК заделя 3 % резерв за нерегулярни разходи в размер на 80896 лв. 

3.2.  Средствата от резерва остават на разпореждане на 11РБК и се изразходват: 

3.2.1.  За ликвидиране последствията от аварии и природни бедствия, извършване на спешни ремонтни 
дейности само след експертни оценки от общинска администрация. При постъпил доклад от директора на 
училището за използване на средства от резерва, ПРБК изготвя заповед за определяне на комисия за проверка 
на случая и изготвяне на план-сметка. В комисията се включват и директори на училища. 

3.2.2.  За отпускане на временен безлихвен заем на училища, които кандидатстват по проекти и не 
разполагат с достатъчно средства за тяхното съфинансиране. Същите се отпускат по решение на Общински 
съвет и следва да бъдат възстановени до 15.11.2013 г. 

3.2.3.  За разходи, необходими за изграждане на системи за противопожарно оповестяване. 
3.2.4.  Остатъкът от резерва към 15 ноември се разпределя между училищата пропорционално на база 

брой ученици. 

IV.  УТВЪРЖДАВА правила за промени в разпределението на средствата между училищата при 
изменение на броя на учениците. 

4.1. За разликите между разчетния брой ученици, предвиден с ЗДБРБ за 2013 г. и броя на учениците по 
информационна система „АДМИН” към 1 януари 2013 г. до извършването на корекциите ПРБК заделя като 
резерв разликата от средствата, формирана от съответния единен разходен стандарт. 



4.2.  Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените на броя на 
учениците веднъж годишно. Намалението / увеличението на броя на учениците се прилага само за месеците X-
XII. 

4.3.  Освободените средства при намален броя на учениците по основните и допълнителни 
компоненти, когато средствата се определят па брой ученици се отнасят в резерва. 

4.4.  Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на бюджетната година. 

4.5.  При промяна на ЕРС за дейността, Г1РБК коригира размера на средствата, които всяко едно 
училище или детска градина получава по формулата за същата дейност. 

4.6.  Директорите извършват компенсирани промени по бюджета си до 27 число на месеца и 
уведомяват ПРБК за извършените през месеца промени в срок до последно число на същия месец. 

4.7.  Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета 
си в съответствие ЕБК, както и допълнителна информация по форма, съдържание и срокове, определени от 
първостепенния разпоредител. 

4.8.  При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на съответните 
организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението. 

V. В средствата по формулата не се включват средствата за: 

-  безплатен транспорт на учениците до 16-годишна възраст съгласно чл.31 от Наредба № 2 
от 2006 г.; 

-  средствата за компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия 
персонал; 

-  средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта по Г1МС № 129; 

-  средствата за стипендии; 

-  средствата за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас 

Същите се предоставят на ВРБК след извършване на корекция от Министъра на финансите по бюджета 
на Община Омуртаг за 2013 г. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на училища и детски градини за сведение и 
изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Рембие Ереджебова - секретар на Община 
Омуртаг. 
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