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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  ЕДИННИ  РАЗХОДНИ  СТАНДАРТИ 

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Община Опака е разпределена в Трета група общини при прилагане на 

единните разходни стандарти за целодневните детски градини и 

общообразователни училища. 

- Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик в 

общообразователните училища – 1409 лв. 

- Актуален брой ученици към 01.01.2009 г. съгласно информационна 

система „Админ М” на МОН – 628 ученика.  

- Брой ученици разчетени но ЗДБРБ за 2009 г. – 623 ученика. 

Първотепенният разпоредител с бюджетни кредити  / ПРБК / разпределя 

по формула само средствата , включени в единните разходни стандарти. С оглед 

съблюдаване на изискванията към формулата , заложени  в § 68 , ал. 4 и 5 от 

ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. , във формулата не следва да се включват други 

разходи. 

Извън единните разходни стандарти са средствата за: 

- стипендии; 

- извънучилищни дейности на учениците; 
- транспорт на ученици и педагогически персонал; 

- учебници и учебни помагала; 

- здравни кабинети; 

- спорт; 
- капиталови разходи; 



- средства по национални програми за развитие на образованието  в това 

число за закуски на учениците; 

- всички други целеви средства , за които има отделно регламентиран 

ред и условия за разпределение. 

 

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя 

средствата , получени по единни разходни стандарти между училищата въз 

основа на утвърдена формула. Утвърдената формула се прилага от началото на 

бюджетната година и не може да бъде променяна , както и не може да се 

прехвърлят средства от една дейност в друга. 

       
ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

 

1. Допълнителен компонент към формулата „добавка за селско 

училище” ДСУ е в размер на 8 % от получените средства по ЕРС за 

общообразователни училища и ще се използват за нуждите на 

съответното училище по преценка на директора. 

Сойността на ДСУ за училище отстоящо на по-малко от 10 км 

разстояние от общинския център е 230.81 лв.за ученик. 

Стоността на ДСУ за училище отстоящо на по-голямо от 10 км. 

разстояние от общинския център е 330 лв.за ученик. 

 2.   Допълнителен компонент към формулата „добавка за отопление с          

течно гориво” ДОТГ е в размер на 2% от получените средства по ЕРС   

за   общообразователните училища и ще се използват за нуждите на 

съответното училище по преценка на даректора. 

Стойността на ДОТГ е в размер на 17556 лв. 

 

3. Промени в разпределението на средствата по компонентите ще се 

извършва при изменение на броя на учениците или на стойностите 

по някой от другите компоненти на формулата , въз основа на който 

се разпределят средства , след извършена корекциа от МФ във 

взаимоотношенията с ЦБ , свързани с посочените промени. 


