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З А П О В Е Д 

 

№ 132 

гр. Пещера, 27.02.2018 г. 

 

 

 В изпълнение на чл.282, ал.6 и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното 

възпитание, чл.39, ал.1 от ПМС № 332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2018г. Съгласно Решение № 286 на Министерски съвет от 2017г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. с натурални и 

стойностни показатели, изменено с Решение № 667 на Министерски съвет от 01.11.2017 г. и 

на основание чл. 44 ал.1 т.1, т.5, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

 

I. Формули за разпределение на средства във функция „Образование”, получени по 

единните разходни стандарти за всяка отделна дейност за 2018 год., както следва: 

 

1. Държавна дейност 311 „Детски градини” : 

 

1.1 . Детски градини: 

 

     СФ = ОК+ДК 

 

 където: СФ- средства по формулата; 

   ОК    –  основна компонента на формулата; 

   ДК    –  допълнителна компонента; 

                

                 ОК=(СИ+БДхСС+БГхСГ)+СРК) 94% 

 

  където: ОК    –  основна компонента на формулата; 

     СИ  –  средства за институцията; 

                БД – брой деца 

     СС – средства стандарт; 

     БГ – брой групи 

     СГ –стандарт група; 

     СРК – средства за регионален коефциент;  

 

               ДК= БДНад90х СДКД Над90 4%+2% резерв  

              СДКД Над90= (СИ+БДхСС+БГхСГ+СРК)4% 
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  където: ДК    –  допълнителна компонента; 

               БДНад90 – брой деца над 90 в ДГ; 

    СДКД Над90  –  средства за допълнителна компонента за дете над 90 бр. В ДГ; 

               БД – брой деца от 2 до 4 и от 5 до 6 години 

               БГ – брой групи 

    СС – средства стандарт; 

    СГ –стандарт група; 

    РК – регионален коефциент;  

 

2. Местна дейност 311 „Детски градини” 

 

    резервРСБДСФ %2%98)(   

 

където:    СФ   –  средства по формулата; 

                 БД   –  брой деца в ДГ; 

                 РС   – разходен стандарт за МД. 

 

  2.1. Ясли-предоставя се за Детски градини, в които сформирани яслени групи:   

 

                 ОК=(БДхСС+БГхСГ)+СРК)98% 

 

 където:  ОК    –  основна компонента на формулата; 

                БД – брой деца 

     СС – средства стандарт; 

     СГ –стандарт група; 

     СРК –средства за регионален коефциент;  

 

               ДК= 2% резерв  

 

където: ДК – допълнителна компонента; 

 

         2.2. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 

детските градини: 

  

      %100)(  РСБУСФ  

 

 където:    СФ    –  средства по формулата; 

                  БУ    –  брой деца от подготвителните групи в детските градини  

                  РС    –  разходен стандарт. 

 

  3. Дейност 318 „Предучилищна подготовка на  деца в училище” : 

      

                 ОК=(БДхСС+БГхСГ)+СРК)98% 

 

където:   ОК    –  основна компонента на формулата; 

                БД – брой деца 

     СС – средства стандарт; 

     СГ –стандарт група; 

     СРК –средства за регионален коефциент;  

 

               ДК= 2% резерв  
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където: ДК – допълнителна компонента; 

 

3.1. Добавка за подпомагане храненето на ученици от подготвителните класове 

в училище: 

  

                  %100)(  РСБДСФ  

 

  където:   СФ    –  средства по формулата; 

                  БД    –  брой деца от подготвителните групи в училище  

                  РС    – разходен стандарт. 

 

4. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”: 

 

 

                 ОК=(СИ+БУхСС+БПхССП)+СРК) 97,6477% 

 

  където: ОК    –  основна компонента на формулата; 

     СИ  –  средства за институцията; 

                БУ – брой ученици 

     СС – средства стандарт; 

     БП – брой паралелки; 

     ССП- средства стандарт, паралелка 

     СРК –средства за регионален коефциент;  

 

               ДК за VIII-XII клас 

 

              ОК=(СИ+БУхСС+БПхССП)+СРК) х 0.3523%+ 2% резерв  

 

където: ДК – допълнителна компонента; 

 

4.1.Средства за целодневна организация на учебния ден: 

 

    БУхСС+БПхСС+СРК 

 

където:   БУ – брой ученици 

     СС – средства стандарт; 

     БП – брой паралелки; 

     СРК –средства за регионален коефциент;  

 

               4.2. Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение се предоставят от 

първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за 

определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план само за 

броя на явилите се на изпитите ученици. 

 В случай когато броят на учениците е по-малък от броя на записаните ученици в 

самостоятелна форма по данни от Националната електронна информационна система за 

предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ към 1 януари на текущата 

неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от 

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

 

              4.3. Добавка за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас; 

 

СРКБГхРСБУхРССФ   
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където:    СФ  – средства по формулата; 

                       БУ   –  брой ученици от  І –ІV клас; 

                       РС  –  разходен стандарт; 

                       БГ  – брой групи; 

                       СРК – средства за регионален коефициент; 

 

5. Дейност 326 „Професионални паралелки за професионална подготовка” 

 

ОК=(СИ+БУ1хРС1+БУ2хРС2+БУ3хРС3+СРК)х98% 

                                                        

БУ1 – брой ученици „ Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, 

опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство“ 

РС 1 – разходен стандарт „ Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, 

опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство“ 

БУ2 - брой ученици „Услуги за личността в дневна форма“ 

РС 2- разходен стандарт „Услуги за личността в дневна форма“ 

БУ3 - брой ученици „Стопанско управление и администрация, социални услуги в 

дневна форма“ 

РС 3 - разходен стандарт „Стопанско управление и администрация, социални услуги в 

дневна форма“ 

             СРК- средства за разходен стандарт 

 

              ДК= 2% резерв 

  

       където: ДК – допълнителна компонента; 

 

         5.1 Добавка вечерна форма на обучение 

 

СФ = БУ4 Х РС4 

БУ4 - брой ученици вечерна форма на обучение 

РС 4- разходен стандарт вечерна форма на обучение 

 

        5.2 Средства за стипендии 

 

СФ = БУ5 Х РС5 

БУ5 - брой ученици 

РС 5- разходен стандарт за стипендии 

   

Формулите за разпределение на средствата не могат да бъдат променяни през 

бюджетната 2018 година и се прилагат от януари до декември. 

ПРБ разпределя за всяка дейност средства по формулата съгласно разпределението по 

утвърдения бюджет за 2018г. Директорът на всяко училище, детска градина и ЦПЛР-ОДК 

разпределя утвърдените кредити по месеци за всяко тримесечие и ги представя при ПРБ в 

срок до три дни след утвърждаване формулата за разпределение на средства във функция 

„Образование”, получени по единните разходни стандарти за всяка отделна дейност за 2018 

год. 

ІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти по 

формулите за 2018 год.: 

 

1. Добавки: 

 

- добавка за деца и ученици на създаване на условия за приобщаващо образование, в 

размер на 359 лв. Добавката се включва в бюджетите на детските градини и училищата, в 
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които интегрирано се възпитават и обучават децата и учениците на ресурсно подпомагане, 

над средствата по формула.  

-  добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 

учениците в дневна форма на обучение в размер на 25 лв. на ученик. ПРБ разпределя 

средствата между училищата на база броя на учениците в дневна форма на обучение над 

средствата по формула. 

-  добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците 

от I - IV клас в размер на 72 лв. на дете/ученик. Средствата се разпределят по реда на 

Постановление № 219 от 05.10.2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование.. 

III. Правила за промени в разпределението на средствата между ВРБ за съответната 

дейност при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някои от 

другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.  

Формулата за разпределение на средствата не може да бъде променяна по време на 

бюджетната година. 

ПРБ прави корекции на средствата по формулата само при промяна на стойността на 

разходен стандарт, броя на учениците  или някои от допълнителните компоненти. 

 

ІV.  Резерв за нерегулирани разходи 

В изпълнение на чл. 282, ал.10 от Закона за предучилищното и училищното 

възпитание ПРБ заделя резерв в размер 2% от  средствата по разходен стандарт. 

     

1. Правила за изразходване на резерва. 

 

Средствата  от резерва остават на разпореждане на ПРБ  и се изразходват: 

  1.1. За ликвидиране   последствията от  крупни  аварии и регистрирани природни  

бедствия, след експертни оценки от общинска администрация. 

1.2. За  други нерегламентирани разходи. 

1.3. Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се 

предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, 

като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.  

Задължавам директорите на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК с приетия 

бюджет да осигуряват издръжката за 12 месеца на годината. 

Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран 

бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за 

изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и 

обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на 

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмета Зехра Алиш. 

Настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските детски градини, 

училища, обслужващи звена, директор на Дирекция Финансово стопанска дейност, 

финансовия контрольор и началник отдел БС в община Пещера, за сведение и изпълнение. 
 

 

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ 

Кмет на Община Пещера 

  


