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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД
№ а....^. /.Шг.9^.:.20201.
гр. Кърджали
11а основание чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.44. ал.2 от
ЗМСМА , Закона за държавния бюджет на Република България за 202()г. и 11МС № 381 /
30.12.2019г.за изпълнение на Държавния бюджет па Република България за 2020г., па
основание чл.282, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и па
основание чл.8, ал.1 и 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на
пр: ^училищното и училищното образов шие.
НАРЕЖДАМ:
].През 2020г. разпределението ча получените средства по Единния разходен
сгандар'1 между училищата на icpnюрниia на Община Кърджали да се извърши по следната
формула:
СФ ={(БУ \ 99% ЕРС/1869лв. + ЕРГИ /44600лв/ + (БП \ ЕРС/9485лвЛ + БУИ х ЕРСИ
/3632лв./ + БПИ х ЕРС/ 9485лв/ + 60 266лв. J1K) + СРК / С Ф х 0,034/)} + {(БУФН х
ЕРСФН/2493лв +БПФН \ ЕРСПП/12689лв )+ СРК/ПП х 0.034)} +НИЗИ/1900лв. +БУ х
НУЗИ/ЗОлв. + {(КУЦО х ЕРСЦО/805.1В + БГЦО х ЕРСГЦС)/2058лв. )+СРК/ЦО х 0.034» +
{(1-ДППГ V ЕРС11ПГ/1618ЛВ. + Б Г П Ш х ЕРСН1Ш72252лв).+ С Р К / П Ш х 0.034)} + БУ \
ДСМБ/25 лв+БУРП х НУРП/3329лв +БУПО х НУПО/452лв + БУГЕППП х
ДСГЕППП/41 лв.+ БУГЕППр П х ДСГЕППрП/61лв +БУРПМ()СхДСУРПМОС/520
лв.+0,5% Р
Където:
СФ - средства по формула
БУ - брой \ чениии
ЕРС - единен разходен стандарт
БП-брой паралелки
ЕРСИ- единен разхолен стандарт за институция
ьУИ - брой ученици изкуства
ЕРСИ - единен разходен стандарт за изкуства
БПИ - брой парапелки изкуства
JiK - лоюпедичен кабинеч
СРК-средства за регионален коефициент
БУФН-брой ученици физически науки
ЕРСПП-единен разходен стандарт професионална под» отовка
1111- професионална подготовка
НИЗИ-норматив за институция за занимания по интереси
МУЗИ -норматив •'•:.* ученик
?а:!пчания по интереси
БУ11,0-брои ученици целодневна организация
ЕРСЦО- единен разходен стандарт целодневна организация
ЦО •• целодневна организация
БД1II 1Г-брой деца в полудневна подготвителна група
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EPCIIIII - единен разходен стандарт полудневна подготвителна група
Ь1 III 1Г-брой групи полудневна подготвителна група
ЕРС! Г1ПГ-едм::е;| паз\опск стандарт за група полудневна подготвителна група
IIIII -полудневна подготвителна група
ДСМБ-допьлващ стандарт материална база
БУРП-брой ученици на ресурсно подпомагане
11УР11-норматив за ученик на ресурсно подпомагане
БУ1 Ю-брой ученици приобщаващо образование
! !УПО-норматив за ученик приобщаващо образование
БУГЕ1II li I-орой ученици гимназиален етап в паралелки за професионална
подготовка
ДСГЕПП-лопълващ стандарт гимназиален етап професионална подготовка
СУ! Llii {pil-Gpoii ученици i импазиалеп eian в паралелки за профилирана подготовка
ДСГЕПрП-допълващ стандарт гимназиален етап профилирана подготовка
БУРПМОС-брой ученици с разширена подготовка по музика в основна степен
ДСУРПМОС-длпълващ е. анда/»" за ученп.ч с разширена подготовка но музика в
основна степен
Р-резерв
I. П р а в и л а за разпределяне на резерва
1.1.1.3а корекция на разликата ог средствата формирана от различния брой ученици по
ЗДБРБ за 2020г.и НЕИС11УО/1кщионалната електронна информационна система за
предучилищно и училищно образован ие/,считано от 01.01.2020г.
1.1.2.3а извършване на неотложни аварийно-възстановителни работ и, без които би се
нарушил учебния процес и събития ,чието времево разпределение не може да се предвиди в
началото па бюджетната година.
1.1.3.3а ликвидиране последст вията o r pei истрирани природни бедствия,след експертна
оценка.
1.1.4.Средствата от резерва сс разпределят слел одобрена от кмета на община Кърджали
мотивирана докладна записка от директора на училището . придружена със съответните
документи за възникнала необходимост от извършване на неотложен ремонт.
1.1.5.11еразпределените средства от резерва към 15 ноември на текущата година се
предоставят па училищата пропорционално па броя на учениците по \ 1ЕИС11УО към
01.01.20201.

2. През 2020г. разпределението на получените средства по Единния разходен
стандарт за Детските градини на територията па Община Кърджали да се извърши по
следната формула:
СФ ={'( БД х 90% ЕРС /1431лв./) + (БД х 90% ЕРС /2537лв./) + (БД х 90% ЕРС
/2747лв.) + 9 0 % Е Р С И /27700 лв.+ БГх 9 0 % С Г / 5 4 0 3 л в / + Д Г Ф Р И М / 3 0 ОООлв.хБ!+ДГДГ
/9491лв. х Б Г + Д Д Щ /4396.65лв. х Б Д Щ }+СРК(0.034хСФ)
Където:
СФ средства по формула
ЕРСИ-стандарт за институция
СГ-стандарт за група
БД - брой деца
Ь1 '-брой 1 руни
ДГ - детски градини
ЕРС - единен разходен станпарт
Д1 ФР1 ii\l -добавка за i радмпа е филиали /целодневна организация/ в различни
населени места

Д1711 -добавка за група в детска градина с деца до 150 вкл.
ДДЩ-добавка допълнителни щатове- музикален ,
педагог,психолог,логопед,пед.съветник
ЬДЩ-брой допълнителни щатове
СРК-средства по регионален коефицент
Д о п ъ л в а щ и стандарти:
-1юрматив за дете на ресурсно подпомагане от специалист в учебното заведе!ше-3329 JIB.
-I юрматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно
подпомагане-452 лв.
-Средства за защитена детска градина.
3.Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да
се променят до края й.
4.Компенсирани промени по плана на бюджета по параграфи на второстепенните
разпоредители от функция'Ч)бразование" прилагащи системата на делегирани бюджети може
да се извършва до три дни преди края на всяко тримесечие или в края на бюджетната
I одина.Сьщи ге се извършва! със Заповед на директора па съответното звено, каго заверено
копие от заповедта се представя в сектор "БСЧР'\
5.Ръководителите па всички второстепенни разпоредители с бюджети да изпълняват
разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Община
Кърджали.
6.11ри нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, както и СФУК, да се
ограничава или спира финансирането па второстепенни разпоредители с бюджети до
отстраняване па допуснатите нередности.
7.Второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегираните бюджети
през 2020г. да отговаря! за стопанисването и поддържането па общинската собственост,
включена и баланса им. без право да сс разпореждат със собствеността.
8.С настоящата заповед се делегират права па второстепенните разпоредители,
прилагащи системата на делегираните бюджети през 2020г. 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 свсденис и
изпълнение.
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