
 

 

 

 
Приложение 1 

 

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ОБЩИНА ОПАКА  ОБЛАСТ ТЪРГОВЕЩЕ 

 

БЮДЖЕТ 2010 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 = 90% х ЕРС х БУ + 3.1%ДСУ до 10км  + 3,9% ДСУ над 10км + 

3%ДОТГ 
 

Където: 

СФ – средства по формула 

ЕРС – единен разходен стандарт 

БУ – брой ученици в съответното училище 

ДСУ – добавка за селско училище 

ДОТГ – добавка за отопление с течно гориво 

 

І. Основни компоненти на формулата /ОКФ/ 

  

ЕРС – единен разходен стандарт 

БУ – брой ученици в съответното училище 

Средствата по ОКФ = 90% ЕРС х БУ 

 

ІІ. Допълнителни компоненти на формулата / ДКФ / 

 

ДСУ – добавка за селско училище 

ДОТГ – добавка за отопление с течно гориво 

 

 

Средствата по ДКФ в размер на 10% от ЕРС осигуряват добавка за 

селските училища – 7%  от които 3,1%  до 10км от общински център, 3,9% 

над 10км от общински център и за училища отопляващи се с течно гориво 

– 3%. 

 

 

 

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3 

Кмет: 06039 / 22 22; Факс: 06039 / 24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg  



ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТ 

1. Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик в 

общообразователните училища за 2010 г. – 1342 лв за община Опака 

2. Брой ученици разчетени по ЗДБРБ за 2010 г. – 603 ученика 

3. Актуален брой ученици към 01.01.2010 г. съгласно информационната 

система на МОН „Админ М” – 607 ученика 

4. Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по 

образованието, определен по единни разходни стандарти: 

 

Общообразователни училища 

603 х 1342 = 809226 лв. / по ЗДБРБ за 2010 г./ 

 607 х 1342 = 814594 лв. / по ИС „Админ М” на МОМН 

Разликата от 5368 лв ще бъде преразпределена по приетата формула 

след последващо дофинансиране от МФ. 

 

По утвърдената формула ще се разпределя сумата – 809226 лв. 


