ЗАПОВЕД
№ 100
24.02.2020 г./гр. Гълъбово
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.5 и ал.2 от ЗМСМА, чл.282, ал.7 от Закона за
предучилищното и училищно образование, във връзка с ПМС № 381 /30.12.2019 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и РМС №
208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през
2020 г. с натурални и стойностни показатели
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Формула за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности,
получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2020 г. между общинските
общообразователни училища, както следва:
1.1 За неспециализирани училища
СФ = 100%[( БУ x СУ x РК) + ( БП x СП x РК ) + ( БИ x СИ x РК )]
където:
СФ – средства по формулата
БУ – брой ученици
СУ – стандарт за ученик
БП – брой паралелки
СП – стандарт за паралелка
БИ – брой институций
СИ – стандарт за институция
РК – регионален коефициент
1.2 За осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите
ученици от I до VII клас за 2020 г.
СФ = 100%[( БГдцо x НГдцо x РК) + ( БУдцо x НУдцо x РК )]
или:
СФ – средства по формулата
БГдцо – брой групи за целодневна организация на учебния ден
НГдцо – норматив за група за целодневна организация на учебния ден
БУдцо – брой ученици в група за целодневна организация на учебния ден
НУдцо - норматив за ученик за целодневна организация на учебния ден
РК - регионален коефициент
1.3 За деца в подготвителна полудневна група в училище

СФ = 100%[( БД x СД x РК )+( БГ х СГ х РК )]
СФ – средства по формулата
БД – брой деца
СД – стандарт за дете в подготвителна полудневна група
БГ – брой групи
СГ – стандарт за подготвителна полудневна група
РК – регионален коефициент
За 2020 г. Община Гълъбово е четвърта група с регионален коефициент 0,051
съгласно Приложение № 5 към т.5 от Решение № 208/2019 г.( изменено с РМС №
644/01.11.2019 г.)
1.4 За професионални училища
Професионалната гимназия по енергетика и електротехника – гр.Гълъбово, получава
100% от средствата от Републиканският бюджет за финансиране по ЕРС, тъй като то е
единственото общинско училище в дейност „Професионални училища” на територията
на общината и не участва в разпределение на средствата между останалите училища в
общината.
1.5 Средства по бюджетите на училищата над определените по ЕРС
-добавка за подобряване на МТБ за учениците в дневна форма на обучение в
размер на 25 лв. на ученик;
-добавка за създаване условия за приобщаващо образование за ученик на
ресурсно подпомагане в размер на 452 лв. на ученик;
-добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
училище и учениците от I – IV клас в размер на 94 лв. на ученик;
-средства за осигуряване на самостоятелна форма на обучение в размер на 632
лв. на ученик;
-средства за осигуряване на индивидуална форма на обучение в размер на 5 201
лв. на ученик;
-средства за стипендии в общинско училище в размер на 87 лв. на ученик;
2. Утвърждавам правила за промени в разпределението на средствата между
училищата при изменение на броя на учениците.
- За разликите между разчетения брой ученици, предвиден със ЗДБРБ за 2020
г. и броя на учениците от НЕИСПУО към 01.01.2020 г. до извършването на
корекциите ПРБК заделя като резерв разликата от средствата, формирана от
съответния единен разходен стандарт.
- Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на
промените на броя на учениците веднъж годишно. Намалението/
увеличението на броя на учениците се прилага от 15 септември.
- Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на
бюджетната година.
- При промяна на ЕРС за дейността, ПРБК коригира размера на средствата,
които всяко едно училище получава по формулата за същата дейност.
- Директорите извършват компенсирани промени по бюджета си до 27 число
на месеца и уведомяват ПРБ за извършените през месеца промени в срок до
последно число на същия месец.
- Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за
изпълнението на бюджета си в съответствие ЕБК, както и допълнителна
информация по форма, съдържание и срокове, определени от
първостепенния разпоредител.

-

При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на
съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до
отстраняване на нарушението.

3. В средствата по формулата не се включват средствата за:
- Безплатен транспорт на учениците до 16-годишна възраст
- Средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС №
129
- Средствата за стипендии
- Средствата за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на училища за
сведение и изпълнение.

ПЛАМЕН БАРАКОВ
За Кмет на община Гълъбово
съгл.Заповед № 95/20.02.2020 г.

