
ОБЩИНА ТУТРАКАН

7600 ТУТРАКАН , УЛ. “ ТРАН С М АРИ С КА" № 3 1 , ТЕЛ. (1866/60621, ФАКС:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org

З А П О В Е Д
______ ь

На основание чл.44, ал.1,т.1,т.5, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в изпълнение на чл.282 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, след обсъждане на 10 февруари 2021 година с директорите на 
училищата на принципите за разпределение на средствата за държавно делегирани 
дейности за образование и средствата в общинска дейност за училищата на територията 
на Община Тутракан във връзка с прилагане на системата на „делегиран бюджет”

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Формула за разпределение меяеду общинските училища на територията на община 
Тутракан на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет по 
единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности 
по образование за дейност 322 -Неспециализирани училища, без професионални 
гимназии за 2021г.

СФ = (ОКФ + ДКФ)
Където

ОКФ=97.06% (БУ * ЕРСУ+БП* ЕРСП +БЕ* ЕРСГ+БУГ* ЕРСБУГ+ ЕРСИ)*СРК

където:

S  СФ - сума по формула 
S  ОКФ  -  основен компонент по формула 
■S ДКФ -  допълнителен компонент по формула 
•S ЕРСИ -  единен разходен стандарт за институция 
■S ЕРСП -единен разходен стандарт за паралелка 
•S ЕРСУ- Единен разходен стандарт за брой ученик 
S  БУ -брой ученици в съответното училище 
S  СРК -средства по регионален коефициент за съответната 

институция -  0,085
У' ЕРСГ -единен разходен стандарт за брой групи 
У ЕРСБУ Г -  единен разходен стандарт за брой ученици в група.
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ДКФ =2.94%  
Където;

(2.94% * ДКР) = ДКФ

Д К Р- допълнителен компонент за разстояние 1,10%
ДКСУ -допълнителен компонент училище със статут на средищно 1.14°/ 
ДКПО - Допълнителен компонент за училище с ученици в 
гимназиален етап, профилирани паралелки 0.70%

II МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
1.Критерии за определяне на условните финансови единици:

S  Брой ученици 
■S Брой паралелки 
S  Брой групи 
■S Брой ученици в група 
■S Стандарт за ученик 
S  Стандарт за паралелка 
S  Стандарт за група 
S  Стандарт за брой ученици в група 
■S Стандарт за институция

2.0сновен компонент /ОК/ на формулата за определяне на 97.06% от получените 
средства и разпределянето им между училищата:

S  Стандарт за институция -  ЕРСИ / 50 630.00 лв./
S  Стандарт за група -  ЕРСГ / 2 371.00 лв./
■S Стандарт за паралелка -  ЕРСП / 10 774.00 лв/
•S Стандарт за брой ученици-ЕРСБУ /2 123.00 лв./
■S Стандарт за брой ученици в групи -  ЕРСБУГ /927.00 лв./
S  Брой ученици за дадено училище -  БУ 
S  Средства по регионален коефициент -  СРК -0,085%

3. Допълнителни компоненти /ДК/ на формулата за определяне на 2.94 %  от 
получените средства и разпределянето им между училищата.

S  Добавка за разстояние —1,10%
S  Добавка за училище със статут на средищно -  1.14%
S  Добавка за училище с ученици в гимназиален етап, профилирани паралелки

0.70%

Размерът на средствата за всяка добавка се получава, като сборът от получените в 
ПРБ средствата за стандарт за институция, стандарт за брой паралелки, стандарт за брой 
групи, стандарт за брой ученици, стандарт за брой ученици в група и средства по 
регионален коефициент се умножи по съответният процент за добавка за всяко училище.

4. В дейност 322 - "Неспециализирани училища, без професионални гимназии":
1.1. Допълващ стандарт за материална база на училищата на ученик от редовна форма 
на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата — ДПМТБУ
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Допълващият стандарт е определен в Решението на МС за определяне на стандартите за 
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2021 г. Същият се включва в бюджета 
на съответното училище над средствата по формулата за 2021 г. и се изчислява както следва:

ДПМТБУ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:

ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
Бу(Дф° б>- броят на учениците в дневна форма на обучение.

1.2. Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение 
СФ = ЕРС х БУ(СФОб), където

СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт -733.00 лева
Бу(Сф°б) _ уЧеници на самостоятелна форма на обучение

С предстоящите промени в Наредбата за финансиране на институциите се предвижда 
средствата за ученици в самостоятелна форма за обучение да не се предоставят от 
първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за 
определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици 
в самостоятелна форма по данни от Националната електронна информационна система за 
предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ към 01 януари на текущата година 
на училищата се предоставят средства само за броя на явилите се на изпити ученици, 
неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл.282, ал.11 от 
Закона за предучилищното и училищното образование.

1.3 .Допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи в детските градини и учениците от I-IV клас - дпх(ПГи11У)

П Г Т Т и  I—IV )  г > ( П Г  и I-IV) р  г|"\/( ПГ и I-IV)ДПХ' — ЕРС дпх' х ЬДУ' \  , където:

ЕРС дх(ПГ и l,V) -  единен разходен стандарт за допълващ стандарт за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 
градини и ученици от I-IV клас = 94,00 лв.
БДУ( пг и V) -  брой на деца от подготвителните групи в детските градини и 
ученици от I-IV клас

1.4. Средства за стипендии.
> Средствата за стипендии са в размер на 87,00 лв. на ученик дневна или индивидуална 

форма на учение от гимназиален етап на обучение.Средствата се включват в бюджета 
на училището над средствата по формула за 2021г.

В дейност 338 -  „Ресурсно подпомагане”:

Стандартът е в размер на 3 749.00 лв. и стандарт в размер на 495.00 лв. се предоставят на 
детски градини или училища, в които интегрирано се възпитават и обучават децата и учениците 
на ресурсно подпомагане. Същият се включва в бюджета на съответното училище над средствата 
по формулата и се изчислява както следва:

ДДУ( рп) = ЕРС х БДУ( рп)., където:

ЕРС - Единен разходен стандарт -  3749.00 лева 

ЕРС - Единен разходен стандарт -  495.00 лева

БДУ( рп) -  брой на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в 
училище и детска градина
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Не по-малко от 40 на сто от размера на допълващия стандарт се разходва за създаване на 
подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези ученици.

2. В дейност 326 - "Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка” в ОУ:

СФ = (ЕРС(и) х БУ (и))+(ЕРС(а) х БУ (а)), където:

СФ - Средства по формула
ЕРС*И* - Единен разходен стандарт физически науки, информатика, техника, 
здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, 
архитектура и строителство - 2 827.00 лева.
БУ <И* - Брой ученици проф.парал. към ОУ -  физически науки, информатика, 
техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, 
архитектура и строителство
ЕРС*а* - Единен разходен стандарт стопанско управление и администрация и 
социални услуги - 2125.00 лева
БУ*а̂  - Брой ученици проф.парал.към ОУ - стопанско управление и администрация 
и социални услуги

2.1. Допълващ стандарт за материална база на училищата на ученик от редовна форма 
на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата — ДПМТБУ  

ДПМТБУ = ЕРС х БУ М Ф™ \ където:

ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
Бу(Дф°б)- броят на учениците в дневна форма на обучение.

СФ = ЕРС х БУ(СФОб), където

СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт -  733,00 лева
Бу(Сф°б) _ gp0^ уценИцИ на самостоятелна форма на обучение

2.2 Стандарт за ученик в дневна форма на обучение/1-2 ГЕ/- 50.00 лв.
2.3 Стандарт за паралелка проф.подготовка- 14 393.00 лв.

2.4. Средства за стипендии
Средствата за стипендии са в размер на 97,00 лв. на ученик в професионална паралелка -  с 
изключение на паралелките от направление „Стопанско управление и администрация и 
социални услуги” и „Услуги за личността”

III. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти на формулата за 
дейност 322-"Неспециализирани училища, без професионални гимназии" и на 
средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет над единния разходен 
стандарт:

1. Добавката за разстояние (ДКР) - общият размер на добавката е 1,10% от общия 
размер на средствата от единните разходени стандарти за 322 дейност. ОУ „Стефан 
Караджа” с.Цар Самуил получава по 21 367.04 лв. ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» с.Нова 
Черна получава по 15 827.44 лв.

2. Добавка за училище със статут на средищно (ДКСУ) в размер 1.14 % от общия 
размер на средствата от единните разходени стандарти за 322 дейност. Добавката се 
предоставя на СУ „Христо Ботев” гр.Тутракан и СУ „Йордан Йовков” гр.Тутракан 
пропорционално на броя на учениците.
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3. Добавка за училище с ученици в гимназиален етап, профилирани паралелки 
(ДКПО) в размер 0,70 % от общия размер на средствата от единните разходени 
стандарти за 322 дейност. Добавката се предоставя на СУ „Йордан Йовков” гр.Тутракан.

5. Във формулата няма резерв за нерегулярни разходи, поради което всяко училище 
заделя средства от собствения си бюджет за други непредвидени и неотложни разходи през 
2021 година.

IV. Правила за промени в разпределението на средствата:
1 .Разпределението на средствата по бюджета на община Тутракан за 2021 год. за 

дейностите от Единната бюджетна класификация, за които средствата се определят на 
база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на броя на учениците и размери, 
определени с единните разходни стандарти за 2021 год. и Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 год.

2. За разликите между разчетния брой ученици, предвиден със ЗДБРБ за 2021 год. и 
броя на учениците по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2021 год., до 
извършването на корекции по реда на чл.30 от ПМС 408 от 23.12.2020г. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2021 год. община Тутракан прилага 
изискванията на същото постановление.

3. При промяна в броя на учениците към 30.09.2021 г. за учебната 2021/2022 г., със 
съгласието на над 51% от директорите на учебните заведения -  когато към началото на 
учебната година е необходимо да бъде финансиран по-голям брой ученици в някои звена 
при намаление на броя учениците в други звена.

4. Утвърдената формула за разпределение на бюджетните средства не се променя 
през бюджетната година. Корекции в разпределение на бюджетните средства по 
утвърдената формула се правят в следните случаи:
• при промяна в размера на единния разходен стандарт;
• при извършени корекции от Министерство на финансите;
•  при промяна в броя на учениците в началото на учебната 2021/2022 година
спрямо края на учебната 2020/2021 година при условие, че бъде извършена корекция по 
бюджета на община Тутракан, в частта функция „Образование” от Министерство на 
финансите, като средствата се увеличават/намаляват, пропорционално на броя на 
учениците.
•  при промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението 
по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на учениците.

V. На директорите на училищата като второстепенни разпоредители с бюджет се 
предоставят освен средства по формулата и други средства, като :

1. Целеви :
S  безплатен транспорт на учениците до 16 г.;
S  транспортните разходи на педагогическия персонал;
^  средствата за спорт на учениците по ПМС 

средства за безплатни учебници;
^  осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;
S  оптимизация на училищната мрежа и за обезщетения на персонала;
S  средства по НП за развитие на образованието.
S  Други средства с целеви характер, за които има отделно регламентиран ред и условия 

за разпределяне.
2. Средства от:
2.1 . Установеното към края на 2020 г. превишение на постъпленията над плащанията по 
бюджета на съответното училище;
2.2. Собствени приходи на училището;
2.3. Средства за допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, съгл. Наредба 
№ 7 от 2000г.
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2.4. Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния 
разпоредител с бюджет към 31.12.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1 .Директорите на училища да публикуват на интернет страницата си утвърдения им 
бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница подават 
информацията за публикуване на страницата на ПРБ.

2. По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на учебното заведение могат да се извършват основни ремонти и да се 
придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

-  остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в 
преходен остатък;

-  собствени приходи;
-  субсидия -  по формула.

Средствата от допълващият стандарт за подобряване на материално -  техническата база на 
училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора, след 
подаване на информация до ПРБ. Капиталовите разходи по този ред се включват в 
поименния списък за капиталови разходи на общината.

3. Директорите на училища извършват компенсирани промени по плана за приходите и 
разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят 
информация за извършените промени на първостепенния разпоредител в срок до последното 
число на последния месец от тримесечието. За последно тримесечие на годината компенсираните 
промени се извършват не по-късно от 10 декември; информацията до ПРБ - не по-късно от 13 
декември.

Компенсираните промени между дейности могат да се правят на ниво училищен 
бюджет от директора на училището на основание чл.41б ал.1, т.2 от ЗНП.

4. Директорите на общинските училища представят тримесечно на общото събрание на 
работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет.

5. Директорите на общинските училища предоставят информация на първостепенния 
разпоредител за всички промени, отнасящи се до: численост на персонала, индивидуални 
трудови възнаграждения, средна брутна работна заплата по дейности, незаети работни 
места, работещи пенсионери (в условията на законоустановени норми), брой на паралелките 
и на учениците в паралелките в срок до 5-то число след края на месеца, за който се отнася 
промяната. Информация за движението на учениците се предоставя на ПРБ в сроковете, 
определени в ППЗНП. При всяка промяна на „Списък-образец №1” се предоставя заверен 
образец от началника на РИО на МОН -Силистра и на първостепенния разпоредител.

6. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите -  общинска собственост, 
предоставени за ползване и стопанисване на училищата, се извършват от ползвателя. 
Директорите сами определят размера на средствата за това в рамките на определените им по 
бюджетите средства.

7. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с 
Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово 
управление и контрол.

8. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението 
на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна 
информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител.

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

Д Е Л Е Г И Р А М :
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Право на директорите на общинските училища, прилагащи системата на делегираните 
бюджети, да реализират собствени приходи, включително приходи от имотите и вещите -  
общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единните разходни 
стандарти между училищата, второстепенни разпоредители е бюджет на Община 
Тутракан за 2021г. и Правилата за промени в разпределението на средствата между 
училищата при изменение на компонентите на формулата за 2021г. са разработени на 
основание чл. 41а и 416 от Закон за предучилищното и училищното образование и чл. 12, 
чл.13, чл.14, чл.48, чл.50, чл.51 и чл.54 от Постановление № 408 от 23.12.2020г. на 
Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2021г.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските училища и 
на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даринка Иванова -  Заместник-кмет 
на община Тутракан.

5 У  ' Г - : - :  ■
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Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община ТутрйЩцгуСЛ

Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД 
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент 
и съвета

Съгласували: .

Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД 
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент 
и съвета

/ЦбшйМй СтеЛиянова- директор на дипекиия „Хуманитарни дейности ”/
Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД 
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и съветаИзготвил: ..

Ирена Лековачу/лхпециалисж „ ьюожет-ооразование '/

7


