
  
 
 
 
 
 

  
    

 

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3 
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З А П О В Е Д 
 

№ РД-09-32 /  30.01.2012 г. 
 

        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, § 47  от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2012 г. и във връзка с прилагане на системата за 
делегирани бюджети в училищата 
 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

 
1. Формули за разпределение на средствата получени по единни 

разходни стандарти по дейности. / Приложение 1 / 
2. Условия и ред за разпределение на средствата по допълнителните 

компоненти , включени във формулата за разпределение на 
средствата , получени от първостепенният разпоредител с бюджетни 
кредити по единните разходни стандарти. / Приложение 2 / 

3. Правила за промени в разпределението на средствата между 
училищата при промяна на броя на учениците или стойностите по 
някои от другите компоненти от формулата. / Приложение 3/ 

4. Възлагам на Г-н Милчо Русев - зам. кмет на Общината да ръководи 
процеса на прилагане на утвърдената формула. 

 
            Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директорите на 
училищата , прилагащи системата на делегираните бюджети за сведение и 
изпълнение. 
 
 
 
ЛЮТФИ РЕЯНОВ 
Кмет на община Опака 

 
 
  Изготвил :                                                                                                                        

Б.Хасанова 

Директор дирекция”ОА” 

 

 
 



Приложение 1 
 

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
ОБЩИНА ОПАКА  ОБЛАСТ ТЪРГОВЕЩЕ 

 
БЮДЖЕТ  2012 г. 

 
ФОРМУЛА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В 
ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩАТА 

 
      ПРБК разпределя средствата , получени по единни разходни стандарти / ЕРС/ 
между училищата въз основа на формулата 
СФ = ОКФ + ДКФ 
 
ОКФ = 89% х ЕРС х БУ 

      ДКФ = 5,3%ДМУ (до 120 ученика)  + 1.2% ДСрУ  + 3,5%ДТГ+ + 1% РНР 
 
 

 СФ = 89% х ЕРС х БУ + 5,3%ДМУ (до 120 ученика)  + 1.2% ДСрУ  + 
3,5%ДТГ+ + 1% РНР 
 
Където: 
         СФ – средства по формула 
          ЕРС – единен разходен стандарт 
          БУ – брой ученици в съответното училище 
          ДМУ – добавка за малко училище с  до 120 ученици 
         ДТГ – добавка за течно гориво 
        ДСрУ- добавка средищно училище  
        РНР – резерв за нерегулярни разходи 
         
 
І. Основни компоненти на формулата /ОКФ/ 
  
  ЕРС – единен разходен стандарт 
   БУ – брой ученици в съответното училище 
Средствата по ОКФ = 89% ЕРС х БУ 
 
ІІ. Допълнителни компоненти на формулата / ДКФ / 
 
   ДСрУ – добавка за средищно училище 
   ДТГ – добавка за  течно гориво 
   ДМУ – добавка малко училище ( до 120 ученика ) 

        РНР – резерв за нерегулярни разходи 
         
   Средствата по ДКФ в размер на 11% от ЕРС : 

• добавка за малко училище – 5.3 %   
• добавка за средищно  училище – 1.2 %   
• за училища отопляващи се с течно гориво – 3,5 %; 
• 1% резерв за училищата; 

 



ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТ 
 
1. Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик в 

общообразавателните училища за 2012 г. – 1 475 лв за община Опака 
2. Брой ученици разчетени по ЗДБРБ за 2012 г. – 560 ученика 
3. Актуален брой ученици към 01.01.2012 г. съгласно информационната система 

на МОМН „Админ М” – 514 ученика 
4. Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по 

образованието, определен по единни разхони стандарти: 
 
Общообразователни училища 
                             560 х 1 475 = 826 000 лв. / по ЗДБРБ за 2012 г./ 
                             516 х 1 475 = 761 100 лв. / по ИС „Админ М” на МОМН 
  Разликата от 64 900 лв ще бъде заделена като резерв по бюджетите на 
училищата до последваща корекция от МФ. 
  По утвърдената формула ще се разпределя сумата –  826 000 лв. 

 
 
 

ФОРМУЛА 
ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  ЕДИННИ  РАЗХОДНИ 
СТАНДАРТИ  В  ДЕЙНОСТ  ЦЕЛОДНЕВНИ  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ 

 
 

    ПРБК разпределя средствата , получени по единни разходни стандарти в 
дейност ЦДГ въз основа на формулата 

         СФ = ЕРС х БД 
 Където: 

         СФ – средства по формула 
    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БД – брой деца 
 

ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ 
 

1. Единен разходен стандарт за издръжка на едно дете: 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 години -  1428 лв. 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 г. в населено място с до 1500 жители – 1543 лв. 
      - в ЦДГ подготвителна целодневна -6г. – 1652 лв 
     2.  Брой деца разчетени по ЗДБРБ за 2012 г. 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 години – 44 деца 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 г. в населено място с до 1500 жители – 67 деца 
      - в ЦДГ подготвителна целодневна – 66 деца 
     3.  Брой деца по ИС на МОМН „Админ М” 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 години – 40 деца 
      - в ЦДГ за деца от 3 до 5 г. в населено място с до 1500 жители – 80 деца 
      - в ЦДГ подготвителна целодневна - 58 деца 
     4.  Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по 
образованието, определени по единни разходни стандарти: 
       



Дейност Целодневни Детски Градини 
 

По ЗДБРБ за 2012 г. 
      44 х 1428 = 62 832 лв. 
      67 х 1543 = 103 381лв. 
      66 х  1652 = 109 032 лв. 
ВСИЧКО:177БР.-   275 245 лв. 
 

По ИС „Админ М” на МОМН 
           40 х 1428 = 57 120 лв. 
      80 х 1543 = 123 440лв. 
      58 х  1652 = 95 816 лв 
    ВСИЧКО : 178бр   - 276 376 лв. 
 
     Разликата от 1 131 лв. ще бъде  преразпределена след   корекция от МФ. 
 
Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителни групи /5 и 6 
годишни/ в детските заведения в размер на 65лв. 
По бюджет: 
75 x 65 = 4 875 лв.  
По админ: 
 58 х 65 = 3 770,00лв 
Разликата от 1 105 лв. ще бъде  дадена като резерв до извършване на корекция от 
МФ. 
 
 
 
 

ФОРМУЛА  
ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  ЕДИННИ  РАЗХОДНИ 

СТАНДАРТИ  В  ДЕЙНОСТ  ППГ В  УЧИЛИЩЕ 
 

      ПРБК разпределя средствата , получени по единни разходни стандарти в 
дейност ППГ в училище въз основа на формулата 
 
 
СФ = 100%ЕРС х БУ 
 
Където: 
 
СФ – средства по формула 
ЕРС – единен разходен стандарт 
БУ– брой ученици 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 52 х 870 = 45 240 лв. 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
   46 х 870   = 40 020 лв. 



 
 Разликата от 5 220 лв. ще бъде заделена като резерв по бюджетите на училищата 
до последваща корекция от МФ. 
 
 
 

ФОРМУЛА 
ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  ЕДИННИ  РАЗХОДНИ 

СТАНДАРТИ  - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 

      ПРБК разпределя средствата , получени по единни разходни стандарти  за 
самостоятелна форма на обучение въз основа на формула: 
         
 СФ =100% ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
 

ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 20 х 300 = 6 000 лв. 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  13 х 300  = 3 900 лв. 
 
 Разликата от 2 100 лв. ще бъде заделена като резерв по бюджетите на училищата 
до последваща корекция от МФ. 
 
 
 
Условия и ред за разпределение на средствата над определените по 
ЕРС : 
 
1.Добавка на ученик за подобряване на материално-техническата база: 
  
Средства по формулата  
 
         СФ = 100% ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 
 
 

 



ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 560 х 24 = 13 440 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  516 х 24  = 12 456 лв. 
 
 Разликата от 984 лв ще бъде заделена като резерв по бюджетите на училищата до 
последваща корекция от МФ. 
 
 
2.Добавка на ученици на ресурсно подпомагане интегрирани в училища: 
 
Средства по формулата  
 
         СФ = ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 18 х 293 = 5 274 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  17 х 293  = 4 981лв. 
 
 Разликата от 293 лв. ще  бъде заделена като резерв по бюджетите на училищата до 
последваща корекция от МФ. 
 
 

3.Средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на 
пътуващите ученици от средищно училище; 
 

 
Средства по формулата  
 
         СФ = 100%ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
 



ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 38 х 427 = 16 226 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  38 х 427 = 16 226 лв 
 

4.Добавка за подпомагане на храненето от подготвителни групи в детски 
градини, децата от подготвителни класове в училище и учениците от I-IV клас 

 
Средства по формулата  
 
         СФ = 100%ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
В училища: 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 244 х 65 = 15 860 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  244 х 65 = 15 860 лв. 
 
 
  
В ЦДГ: 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 75 х 65 = 4 875 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  58 х 65  = 3 770лв. 
Разликата от 1 105 лв. ще бъде заделен като резерв в ЦДГ . 
 
 

5. Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от I и II  клас, с изключение на пътуващите ученици от 
I  и  II клас до средищни училища. 

 
 
 
 



Средства по формулата  
 
         СФ = 100%ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 85 х 427 = 36 295 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  91 х 427  = 38 857 лв. 
 
 Разликата от 2 562 лв. ще бъде преразпределен след последваща корекция на МФ 
по училища . 
 

6. Средства за извънучилищни  и извънкласни дейности на ученици. 
 

Средства по формулата  
 
         СФ = ЕРС х БУ 

 Където: 
         СФ – средства по формула 

    ЕРС – единен разходен стандарт 
    БУ– брой ученици 

 
ОБЩ  РАЗМЕР  НА  СРЕДСТВАТА  ПО  СТАНДАРТ: 
 
      ПО ЗДБРБ за 2012г 
 560 х 14 = 7840 лв. 
 
 
      ПО  ИС „Админ М” на МОМН 
  516 х 14  = 7224 лв. 
 
 Разликата от 616 лв. ще бъде заделен като резерв за последваща корекция на МФ 
по бюджетите на училищата. 
 

 


