
 
ОБЩИНА    ВРАЦА 
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ЗАПОВЕД 

 
№254/22.02. 2010 г. 

 
 
На основание:  Чл.44, ал.2 ЗМСМА,  във връзка с § 52 ал.3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на 
училищата по единните разходни стандарти за 2010 г. 
  
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 
1. Формула за разпределение на бюджета на училищата по единните разходни 
стандарти: 

 
СФ=91.5% х ЕРС х БУ+ 2.9%ПИГ + 0.3%БУН + 0.6%БУО + 1%БУС + 0.5%УСТ +  
 
0.2%ЛК + 3%Р 
 
 
СФ - средства по формулата  
ЕРС - единен разходен стандарт 
БУ - брой ученици 
ПИГ - брой ученици в полуинтернатни групи  
БУН - брой ученици 1-4 клас  
БУО - брой ученици 5-8 клас  
БУС - брой ученици 9-12 клас  
УСТ - брой училища със собствен транспорт  
ЛК – брой   логопедични кабинети  
Р – резерв за нерегулярни разходи 

 
2. Условия за разпределение на средствата по различни допълнителни 
компоненти 

 
2.1.Добавката за деца в полуинтернатни групи се определя пропорционално на 
дела на децата обхванати в ПИГ в училището в общия брой деца в ПИГ в 
общината; 

 



2.2.Добавката за ученици в І - ІV клас се определя пропорционално на дела на 
учениците обхванати в І – ІV клас в училището в общия брой ученици в І – ІV 
клас в общината; 

 
2.3.Добавката за ученици в V - VІІІ клас се определя пропорционално на дела на 
учениците обхванати в V – VІІІ клас в училището в общия брой ученици в V - VІІІ 
клас в общината; 

 
2.4.Добавката за ученици в ІХ - ХІІ клас се определя пропорционално на дела на 
ученици обхванати в ІХ - ХІІ клас в училището в общия брой ученици в ІХ - ХІІ 
клас в общината; 

 
2.5.Добавката за училище със собствен транспорт получават училищата, на които 
са предоставени училищни  автобуси или ползват наети,  за разходи извън тези по 
1 389/Други дейности по образованието/; 

 
2.6.Добавката за   логопедични кабинети се получава от училищата, в които има 
такива. 

 
3.Правила за промени в разпределението на средствата 

 
3.1.В края на месец март, в резултат на настъпили промени в реалния брой на 
учениците, отразени в информационната система на МОМН се извършват 
корекции по разпределението на средствата между училищата. 

 
 3.2.Промените в броя на учениците към 30 септември спрямо 30 юни се отразяват             
като корекции по разпределението на средствата по формула, считано от  1     
октомври. 
 
 3.3.Към средствата получени по формулата училищата, в които има полудневна 
предучилищна подготовка получават допълнително средства в размер определен 
от броя на децата и определения стандарт . 

                                            
   СФ = ЕРСППГ х БДППГ 

 
         СФ - средства по формулата  
         ЕРСППГ - единен разходен стандарт за подготвителна полудневна група 
         БДППГ - брой деца в подготвителна полудневна група 
 

 3.4.Училищата, в които се обучават ученици на индивидуална или самостоятелна 
форма получават средства определени от броя на учениците и стандарта. 
 
3.5. Добавка за деца на ресурсно подпомагане получават училищата , в които са 
интегрирани такива деца.Средствата са  над определените по формулата и са  в 
размер определен от броя на децата . 

 
 3.6.Към средствата по формулата училищата с паралелки с профил „Изкуства” 
получават средства в размер определен от броя на учениците в тези паралелки и 
стандарта за тях. 

 



           3.7.Спортно училище получава пълен размер на субсидията си /§52,ал.10 от 
ЗДБРБ/. 

 
  3.8.Професионална гимназия по строителство и архитектура получава пълен 
размер на субсидията /§52,ал.10 от ЗДБРБ / 

      
  4.Правила за използване на резерва 

 
  4.1.За съфинансиране на младежки проекти с общинско значение; 

 
  4.2.За финансиране на културни и спортни прояви на учители и ученици извън 
спортния и културния календар, за които не е предвидено друго финансиране; 

 
  4.3.За извънкласни дейности и изяви необхванати в работата на ЦРД; 

 
  4.4.За обезщетения на персонала 

 
         Използването на резерва по изброените правила става чрез бюджетите на 
училищата включени в съответните дейности ,след писмена заявка до ПРБК. 

   Неразпределените към 15 ноември 2010г. средства от резерва се 
предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на 
учениците. 

 
5.  Формула за разпределение на средствата за подобряване на материално-
техническата база на училищата: 
 

   СФ = БУ х ДПМТБ 
         СФ - средства по формулата  
         ДПМТБ – добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата 
         БУ - брой ученици 
 

 
 
 
                                                                                                        КМЕТ: 
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   Съгласувал: 
    Д-р Михаил Шарков                                
    Заместник кмет 
         
 
   Съгласувал: 
    Ирина Иванова                                
     Юрист 

 
 

    Изготвил: 
    Маринела Петрова 
    Гл.счетоводител ДДО 


