
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 
ЗАПОВЕД 

,2018г. 
гр. Кърджали 

На основание чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.44, ал.2 от 
ЗМСМА , Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. и ПМС № 332 / 
14.12.2017г.за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018г., на 
основание чл.282, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и на 
основание чл.8, ал.1 и 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1.През 2018г. разпределението на получените средства по Единния разходен 
стандарт между училищата на територията на Община Кърджали да се извърши по следната 
формула: 

СФ = БУ х 98,5% ЕРС + ЕРСИ /33000лв/ + (БП х ЕРС/6992лв/) + БУИ х ЕРСИ /2282лв./ + 
БПИ х ЕРС/ 6992лв/ + 44354 за ЛК + СРК / СФ х 0,034/ 

Където: 
СФ - средства по формула 
БУ - брой ученици 
ЕРС - единен разходен стандарт 
ЕРСИ- единен разходен стандарт за институция 
БУИ - брой ученици изкуства 
ЕРСИ - единен разходен стандарт за изкуства 
БПИ - брой паралелки изкуства 

J1K - логопедичен кабинет 
СРК- средства за регионален коефициент 
2. През 2018г. разпределението на получените средства по Единния разходен 

стандарт за Детските градини на територията на Община Кърджали да се извърши по 
следната формула: 

СФ = ( БД х 90% ЕРС /1169лв./ + БД х 90% ЕРС /1870лв./ + БД х 90% ЕРС 
/2095лв./ +90% ЕРСИ /20 000лв./+ БГ х 90% ЕРСГ/ 3998лв./ + ДГФРНМ /25 000лв./ х 
БГ+ДГДГ х 10 000лв.) +(СРК /0.034 х СФ) + (0,29% ДКНР х ЕРСДГ) 

Където: 
СФ - средства по формула 
ЕРСИ-стандарт за институция 
ЕРСГ-стандарт за група 
БД - брой деца 
БГ-брой групи 
ДЕ - детски градини 
ЕРС - единен разходен стандарт 
/ 1169лв. за деца в яслена група в ДГ/ 



/1870 лв. за деца от 2 до 4 години включително в ДГ/ 
/2095 лв.за деца в подготвителна група в ДГ/ 

/20000 лв. стандарт за институция/ 
/3998 лв. стандарт за яслена и целоднвена група / 

ДГФРНМ-добавка за градина с филиали /целодневна организация/ в различни 
населени места 

ДГДГ-добавка за група в детска градина с деца до 30 да 150 вкл. 
СРК-средства по регионален коефицент 
ДКНР - допълнителна компонента за неутрализиране на разходите 

ЕРСДГ - единен разходен стандарт за детски градини 
Допълващи стандарти: 
-Норматив за дете на ресурсно подпомагане от специалист в учебното заведение-2476 лв. 
-Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно 
подпомагане-359 лв. 
-Средства за защитена детска градина-съгласно ПМС 

4.Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да 
се променят до края й. 

5.Компенсирани промени по плана на бюджета по параграфи на второстепенните 
разпоредители от функция"Образование" прилагащи системата на делегирани бюджети може 
да се извършва до три дни преди края на всяко тримесечие или в края на бюджетната 
година.Същите се извършват със Заповед на директора на съответното звено, като заверено 
копие от заповедта се представя в сектор "БСФ". 

6.Ръководителите на всички второстепенни разпоредители с бюджети да изпълняват 
разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Община 
Кърджали. 

7.При нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, както и СФУК, да се 
ограничава или спира финансирането на второстепенни разпоредители с бюджети до 
отстраняване на допуснатите нередности. 

8.Второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегираните бюджети 
през 2018г. да отговарят за стопанисването и поддържането на общинската собственост, 
включена в баланса им, без право да се разпореждат със собствеността. 

9. На директорът на Център за подкрепа на личностното развитие Комплекс 
ученически общежития "Родопи", през 2018г., ПРБ предоставя да реализира собствени 
приходи от: наеми на предоставената им за ползване общинска собственост и събраните 
такси от ученици в общежитията. 

10.С настоящата заповед се делегират права на второстепенните разпоредители, 
прилагащи системата на делегираните бюджети през 2018г. да сключват договори за доставка 
на гориво за отопление, учебници, храни и хранителни продукти и външни услуги. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и 
изпълнение. 

ВИ//НП 

Контрол върху изпълнение на зап 
гл.счетоводител Валентин Иванов. 
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