
 



Приложение  „А” 

 

ФОРМУЛА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ 

 

А./ УЧИЛИЩА 

СФ = 90%БУхЕРС + 8,3%УПР + 1,7Р за училищата в община Брацигово 

Формулата за разпределение на средствата е продължение на единния стандарт с възможност за 

допълнителна диференциация на ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити /ПРБ/ 

ОСНОВНА ФОРМУЛА: 

СФ=ОКФ + ДКФ 

*СФ – средства по формулата 

*ОКФ – основни компоненти по формулата 

*ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 

 

1.Основни компоненти по формулата: 

1.1 Единен разходен стандарт за дейността съгласно Решение №658/31.10.2013 г. за изменение 

на Решение №249 от 2013 г. на Министерския съвет за разпределение на дейностите, 

финансирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности през 

2014 г. 

1.2.Брой ученици съгласно данните от единната информационна система на МОН „Админ М” към 

01.01.2014 г.  

Тези компоненти са задължителни за формулата. Разпределението на средствата от ОКФ е  90% х 

БУ х ЕРС. 

 

2.Допълнителни компоненти по формулата : 

Целта на допълнителните компоненти по формулата е да даде възможност за допълнителна 

диференциация на стандартите на ниво ПРБ. Съгласно чл.41, ал.2,5 и 6 /нова ДВ, бр.109 от 2013г. в сила от 

01.01.2014 г./ от ЗНП и чл.13, ал.1 и2 от ПМС №3 от 15.01.2014 за изпълнението на държавния бюджет на 

РБ на 2014 г. допълнителните компоненти на формулата за община Брацигово са в размер на 10%, 

разпределени както следва УПР- 8,3% и  Р-7% или 

ДКФ = 8,3%УПР +1,7% Р 

2.Правила за разпределяне на средствата по допълнителните компоненти: 

2.1.Добавката за условно-постоянни разходи е 20 000 лева , но не надвишава допустимия 

 процент от общия размер на средствата, разпределени по формули на съответните училища. 

2.2. Добавката „Резерв” е в размер на 1,7% от общия размер на средствата и може да се ползва в края на 

календарната година т.е. след  15.11.2014 г. по предварително направена мотивирана заявка от 

второстепенния разпоредител с бюджетни кредити. 

 

3.Коригиране на средствата по формулата: 

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 стойностите по ЕРС, броя на 

учениците или някой от допълнителните компоненти, съгласно чл.25 от ПМС №3 от 15.01.2014г. 



 

През бюджетната година най-променливият компонент е БУ и ще бъде коригиран както следва: 

3.1.Въз основа на данните от информационната система на МОН „Админ М”, представени от Министъра на 

образованието и науката до 01.04.2014г. към Министерство на финансите. 

Със заповед Министърът на финансите извършва промени по бюджетните отношения на общините с 

централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските 

градини за учебната 2013 -2014г., чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни 

разходни стандарти. 

3.2.Когато разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБ на РБ за 2014 г. е по-висок от броя на 

децата и учениците  по „Админ М” към 01.01.2014 г. до извършването на корекции, ПРБ заделя като резерв 

разликата от средствата, формирана по съответния стандарт. 

3.3. Когато разчетния брой на децата и учениците, предвидени със ЗДБ на РБ за 2014 г. е по-нисък от 

действителния брой на децата и учениците по „Админ М” към 01.01.2014 г. ПРБ разпределя средствата по 

формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по 

формулата до извършването на корекциите. 

 

4.Текущо изпълнение на средствата по формулата. 

Формулата разпределя годишната сума за всяко отделно училище. ПРБ предоставя на училищата 

средствата по ЕРС, разпределени по формулата в срок до 7 работни дни от получаването им от централния 

бюджет. през бюджетната година директорът на училището се разпорежда със средствата като 

задължително осигурява обучението на учениците и издръжката за нормален учебен процес. При 

необходимост до 3 дни преди края на всяко тримесечие извършва компенсирани промени по плана за 

приходите и разходите в т.ч. и по дейности като уведомява ПРБ за това. 

 

Б./ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ 

През учебната 2013/2014 г. в община Брацигово действа само едно професионално училище – ПГСА – 

Брацигово. В тази връзка разпределението на средствата няма да се извършва по формула, а те ще получат 

100% от ЕРС – 1523 лв. за ученик. Тази сума се изпълнява на месечни части -1/12 месечно от утвърдената 

годишна сума. През бюджетната 2014 г. директорът на ПГСА се разпорежда със средствата като 

задължително осигурява обучението на учениците и издръжката за нормален учебен процес. 

При необходимост до 3 дни преди края на всяко тримесечие директорът извършва компенсирани промени 

по плана за приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява ПРБ за това. 

 

 

В./ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ  И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

СФ = 88%БУхЕРС + 9,79%УПР + 2,21Р за ОДЗ И ЦДГ в община Брацигово 

Формулата за разпределение на средствата е продължение на единния стандарт с възможност за 

допълнителна диференциация на ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити /ПРБ/ 

ОСНОВНА ФОРМУЛА: 

СФ=ОКФ + ДКФ 

*СФ – средства по формулата 

*ОКФ – основни компоненти по формулата 

*ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 

 

1. Основни компоненти по формулата: 



 1.1.Единен разходен стандарт за дейността съгласно Решение №658/31.10.2013 г. за изменение 

на Решение №249 от 2013 г. на Министерския съвет за разпределение на дейностите, 

финансирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности през 

2014 г. 

ЕРС за финансирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности за 

2014 г. са както следва: 

- ЦДГ за деца от 3 до 4 години  вкл. – 98 деца 

- ЦДГ за деца от 3 до4 години вкл. в населено място до 1500 жители  - 38 деца 

- ПДГ в ДГ – 140 деца 

1.2. Брой деца съгласно данните от единната информационна система по МОН „Админ М” към 

01.01.2014г. в съответното детско заведение – БД. 

 

Г./ Разпределение на други средства, които не се разпределят по формула: 

 

1. На основание Решение№658/31.10.2013 год. за изменение на Решение №249 от 2013 г. на 

Министерски съвет: 

1.1.Добавка за ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално техническата 

база на училищата – 25 лв. 

1.2. Добавка за ученик в задочна форма на обучение – 805 лв. 

1.3.Добавка за ученик в самостоятелна форма на обучение – 320 лв. 

1.4.Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски 

градини -318 лв. 

1.5.Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици  - 14 лв. 

1.6. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи от детските градини и 

учениците от І – ІV клас –72 лв. 

1.7.Средства за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за обхванатите ученици 

от І – ІV клас с изключение на учениците от І – ІV клас в средищните училища – 520 лв. 

1.8.Средства за целодневна организация на учебния ден и столово хранене за СОУ”Народни 

будители”  и НУ”Васил Петлешков” предоставяни за сметка на ОП”РЧР” по схема за директно 

предоставяне BG6051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. 

 

Д./На училищата и детските градини се предоставят средства извън формулата и ЕРС, както 

следва: 

 

2.1. Целеви: 

- компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал; 

- средства за спорт по ПМС №129/ 11.07.2000 г. 

- средства за стипендии на учениците; 

- средства за безплатни учебници и учебни помагала; 

- оптимизация на училищната мрежа и обезщетения на персонала; 

- средства за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнатите резултати от труда 

на директорите на училищата и детските градини; 

2.2. Средства от: 

- установеното към края на 2013 г. превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на 

съответното училище; 

-дължимите към бюджета на училището средства непреведени от ПРБ към 31 декември 2013 г. 

-собствени приходи на училищата; 

 

Утвърдените формули се прилагат считано от 01.01.2014 г. и не се променят до края на 

бюджетната 2014 г. 

Училищата и детските заведения, изпълняващи делегиран бюджет да публикуват на интернет 

страницата си утвърденият им бюджет и отчета за изпълнението му. 

При липса на собствена интернет страница училищата и детските заведения подават информация 

за публикуване на интернет страницата на ПРБ. 



ПРБ утвърдил формулата, публикува на интернет страницата си информация за разпределение на 

средствата по звена и компоненти на формулата за всяка дейност, в срок не по-късно от 

10.03.2014 г. 

 

Препис от приложението, неразделна част от Заповед №РД – 100/27.02.2014 г. на Кмета но община 

Брацигово, да се връчи на заинтересованите лица – Директор на дирекция „ОА” към Общинска 

администрация Брацигово, гл.експерт „Бюджет” към Общинска администрация Брацигово, 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Брацигово за сведение и изпълнение 

Контрол по изпълнението на правилата определени в приложението  възлагам на Търпена Лабова  – 

директор дирекция „Обща администрация”. 


