
В ОБЩИНАТА                   12 март - 18 март 2015 г. 4

З А П О В Е Д
№ 276 гр. Балчик,

24.02.2015 г. На основа-
ние чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от
ЗМСМА, във връзка с
41а и 41б от Закона за
народната просвета и
чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл.
28, чл. 43, чл. 45, чл. 48,
чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от
ПМС № 8 от 16.01.2015 г.
за изпълнението на дър-
жавния бюджет на Репу-
блика България за 2015
година

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам ФОР-
МУЛИ за разпределение
на средствата, получени
в Община Балчик по
единни разходни стан-
дарти за 2015 г. за целод-
невни детски градини и
обединени детски заве-
дения, общообразова-
телни училища и профе-
сио нални паралелки
към СОУ, и Правила за
промени в разпределе-
нието на средствата при
из менение на компо-
нентите на формулата за
2015 г., както следва:

І.  Формули за разпре-
деление на средствата,
получени по  единни
разходни стандарти за
2015 г. за дейностите от
функция  "Образо ва-
ние" към ОБЩИНА
БАЛЧИК

1. Формула за разпре-
деление на средствата по
единни разходни стан-
дарти за общообразова-
телни училища - дейност
322 "Общообразовател-
ни училища";

2. Формула за разпре-
деление на средствата по
единни разходни стан-
дарти за професионални
паралелки в СОУ - дей-
ност 326 "Професионал-
ни  училища,  професи-
онални гимназии и пара-
лелки за професионална
квалификация в СОУ и
гимназии";

3. Формула за разпре-
деление на средствата по
единни разходни стан-
дарти за детски градини
и обединени детски за-
ведения - дейност 311
"Целодневни детски гра-
дини". Общият размер на
средствата по единни раз-
ходни стандарти за учили-
щата и детските градини
се определят по следната
формула:  СФ = ОКФ +
ДКФ, където СФ - средст-
ва по формулата ОКФ -
основни компоненти по
формулата ДКФ - допъл-
нителни компоненти по
формулата

Основни компоненти
на формулите:

1.  Брой  ученици/де-
ца - БУ/БД, съгласно дан-
ните от единната инфор-
мационна с истема на
Министерство на обра-
зо ванието и науката
"АДМИН М" към
01.01.2015 г.

2.  Единни разходни
стандарти - ЕРС, за един
ученик/дете съгласно
Решение № 23/
16.01.2015 г., Решение №
801/03.12.2014 г., Реше-

ние № 633/08.09.2014 г.
г. на Министерския съ-
вет за р азделение на
дейностите, финанси-
рани чрез общинските
бюджети, на местни и
делегирани и определя-
не на стандарти за фи-
нансиране на делегира-
ните от държавата дей-
ности през 2015 г.

Допълнителни компо-
ненти:

1. Добавка за условно-
постоянни разходи УПР

2. Добавка за логопе-
дичен кабинет

3. Добавка за кухня -
майка

4. Добавка за голяма
детска градина в село

5. Резерв за нерегу-
лярни разходи - РНР ІІ.

Правила  за  разпре-
деление  на  средствата
по  допълнителните
компоненти  на форму-
лите на училищата

1. Добавка за услов-
но -постоянни разходи
УПР Съгласно чл. 41а,
ал. 6 от ЗНП, ПРБ задъл-
жително определят до-
бавка за условно - пос-
тоянни разхо ди като
част от допълнителните
компоненти на форму-
лата за съответната дей-
ност. Добавката за усло-
вно- постоянни разходи
има за цел приближава-
не разпределението на
средствата по формула
към функцията на раз-
ходите за училищата и
гарантиране на мини-
мална финансова осигу-
реност на всяко от тях. В
съответствие с чл. 12 от
ПМС № 8 / 16.01.2016 г.
добавката  за УПР за Об-
щина Балчик се опреде-
ля в следните размери:

1.1. В размер на 28105
лв. за общообразова-
телните училища, което
представлява 7,5% от
средствата по ЕРС за дей-
ност 322 "Общообразо-
вателни училища". До-
бавката УПР се предос-
тавя на всички шест об-
щообразователни учи-
лища в общината, в това
число СОУ "Хр. Ботев"
Балчик и  "Хр. Смирнен-
ски" с. Оброчище.

1.2. В размер на 10760
лева за детска градина,
което предс тавлява
11,5% от средствата по
ЕРС за дейност 311 "Це-
лодневни детски гради-
ни". Добавката се пре-
доставя на всички 12 це-
лодневни детски гради-
ни в Община Балчик и
на ОДЗ № 2 Балчик.

2. Добавка за финана-
сиране на логопедичен
кабинет - ЛК В съответ-
ствие с чл. 41а, ал. 8 от
ЗНП във формулата за
разпределение на сред-
ствата по ЕРС се опре-
деля добавка за финан-
сиране на логопедичен
кабинет в раз мер на
6082 лева, което предс-
тавлява 0.5 % от средст-
вата по ЕРС за дейност
311 "Целодневни детски
градини и обединени
детски заведения". До-
бавката се предоставя

на ЦДГ № 3 "Чайка" за
издръжка на логопеди-
чен кабинет, който обс-
лужва трите детски гра-
дини в град Балчик.

3. Добавка за кухня -
майка - КМ Добавката
се предвижда във фор-
мулата за детски гради-
ни  и е в размер на 6082
лева, което представля-
ва 0.5 % от средствата по
ЕРС за дейност 311 "Це-
лодневни детски гради-
ни и обединени детски
заведения". Добавката
се предоставя на ЦДГ
№ 3 "Чайка", където се
приготвя храна за две де-
тски градини.

4. Добавка за голяма
детска градина - ГДГ
Добавката се предвиж-
да във формулата за де-
тски градини и е в раз-
мер 6082 лева,  което
представлява 0.5 % от
средствата по ЕРС за
дейност 311 "Целоднев-
ни детски градини и
обединени детски заве-
дения". Добавката се
предоставя на ЦДГ
"Първи юни" село Об-
рочище, която е единст-
вената детска градина
извън общинския цен-
тър с 5 групи и повече
от 100 деца.

5. Резерв за нерегу-
лярни разходи - РНР В
изпълнение на чл.41а,
ал. 7 от Закона ЗНП във
формулите за разпреде-
ление на средствата по
ЕРС за общообразова-
телните уч илища, за
професионалните пара-
лелки в СОУ и за детски
градини се предвижда
резерв за нерегулярни
разходи. Размерът на ре-
зерва за звената от фун-
кция "Образование" в
Община Балчик е1,0 %
от средствата по ЕРС,
заделя се за всяко учи-
лище и детска градина и
остава на разположение
на ПРБ. РНР се използ-
ва за изплащане на обез-
щетения; както и при
увеличение като цяло на
броя на децата и учени-
ците за съответната дей-
ност за учебната 2015/
2016 г. при условие, че не
бъде извършена корек-
ция по бюджета на общи-
ната за увеличения брой
ученици. РНР се разход-
ва след съгласуване с ди-
ректорите на училища,
въз основа на мотивира-
но искане на директора,
придружено със съотве-
тните документи. Неиз-
разходваните средства от
РНР към 15.11.2015 г. го-
дина се разпределят ме-
жду звената от съответ-
ната дейност по ЕБК, про-
порционално на броя на
децата и учениците.

ІІІ. Формули за разпре-
деление на средствата по
единни разходни стан-
дарти  (ЕРС) по бюджета
на Община Балчик за
2015 г.

1. Формула за разпре-
деление на средствата
по ЕРС за общообразо-
вателните училища -
дейност 322. СФ= 91.5 %

* ЕРС * БУ + 7.5% УПР
+ 1% РНР

2.  Формула  за  раз-
пределение  на  средст-
вата  по  ЕРС  за  профе-
сионалните  паралелки
в СОУ "Христо Ботев"
Балчик и СОУ "Хр.
Смирненски" с. Обро-
чище - дейност 326 СФ=
99 % *ЕРС* БУ + 1% РНР

3. Формула  за  разпре-
деление  на  средствата
по  ЕРС  за детски гради-
ни - дейност 311 "Цело-
дневни детски градини"
СФ = 86 %* ЕРС за деца
3-4 години*БД + 86 %*
ЕРС за подготвителна
целодневна група*БД +
11.5% УПР + 0.5 % ЛК +
0.5 % КМ + 0.5 % ГДГС
+ 1% РНР

Средствата по ЕРС за
яслена група към цело-
дневна детска градина и
обединено детско заве-
дение се предоставят из-
цяло на ОДЗ № 2 "Зна-
ме на мира" Балчик.

ІV. На основание чл.
41а, ал. 12 от ЗНП не се
утвърждава формула за
разпределение на сред-
ствата по ЕРС задейност
321 "Специални учили-
ща", по които получател
е само ПУИ "Акад. То-
дор Самодумов" с. Кра-
нево, на което Община
Балчик предоставя вси-
чки получени средства.

V. Средства по бюдже-
тите на училищата и де-
тските градини над оп-
ределените по единни
разходни стандарти, в
съответствие с Решение
№ 23/16.01.2015 г., Реше-
ние № 801/03.12.2014 г.,
Решение № 633/
08.09.2014 г. на Минис-
терския съвет за приема-
не на стандарти за деле-
гираните от държавата
дейности през 2015 г. с
натурални и стойностни
показатели по бюджети-
те на ПРБ  Средства за
други форми на обуче-
ние - СДФО Средствата
за самостоятелна форма
на обучение в размер на
320 лв. на ученик се пре-
доставят на съответните
училища, съгласно броя
на учениците в саомсто-
ятелна форма на обуче-
ние по информационна-
та система "АДМИН М"
към 1 януари 2015 г.

Изчисляват се по сле-
дния начин: СДФО=БУ-
СФО*320 лв. Където БУ-
СФО - брой ученици са-
мостоятелна форма на
обучение Средствата за
индивидуална форма на
обучение в размер на
2635 лв. на ученик се
предоставят на ПУИ
"Акад. Т. Самодумов"
с. Кранево за 1 ученик в
индивидуална форма на
обучение. Добавка  за
подобряване  на  мате-
р иално-техническата
база  на  училищата  за
учениците в  дневна
фор ма на обучение -
ДПМТБУ Добавката в
размер на 25 лв. на уче-
ник в дневна форма на
обучение се предоста-
вя на о бщообразо ва-

телните училища, про-
фесионални паралелки
в СОУ  и специалните
уч илища. Същата се
включва в бюджета на
съответното училище
над средствата по фор-
мула за 2015 г. и се из-
числява както следва:
ДПМТБУ = БУДФО* 25
лв., където БУДФО е
броят на учениците в
дневна форма на обу-
чение. Добавка за уче-
ници на ресурсно под-
помагане, интегрирани
в училища и детски гра-
дини - ДУРПИУ Добав-
ката се  предоставя  на
детските градини и учи-
лищата,  в  които  интег-
рирано  се обучават де-
цата и учениците. Не
по-малко от 40 на сто от
размера на добавката
се разходва за създава-
не на подкрепяща сре-
да, свързана с подпо-
магане обучението на
децата  и учениците на
ресурсно подпомагане.
Същата е в размер на
318 лв. на ученик/Дете
на  ресурсно  подпома-
гане и се включва в бю-
джета на съответното
уч илище и ЦДГ над
средствата по формула
за 2015 г., изчислена ка-
кто следва: ДУР-
ПИУ=БУРПИУ*318 лв.,
където БУРПИУ- брой
на учениците/децата на
ресурсно подпомагане,
интегрирани в учили-
ще или детска градина.
Добавка  за  подпома-
гане  храненето на де-
цата от подготвителни-
те групи в детските гра-
дини и на учениците от
І-ІV клас - ДПХУ Доба-
вката се предоставя на
детските градини и на
уч илищата,  с ъглас но
ПМС № 308 от 2010 г.,
за осигуряване и раз-
пределение на средст-
вата з а подпо магане
храненето на децата от
подготвителните групи
в детските градини и на
учениците от І до ІV
клас в училищата. До-
бавката се  включва  в
бюджета на съответно-
то  училище и детс ка
градина над средствата
по  фор мула/стандарт
за 2015 г. И се изчисля-
ва, кактос ледва:
Д П Х У = Б У Н Е /
ДПДГ*72 лв. Където
БУНЕ/ДПДГ - брой на
учениците в  начален
етап /на децата от под-
готвителните гр упи.
Средствата за извъну-
чилищни и извънклас-
ни дейности - СИИД в
системата на средното
образование, в размер
на 14 лв.на ученик, обу-
чаващ се в дневна фор-
ма на  обучение. 50 %
процента от средствата,
по лучени в Община
Балчик се  предоставят
на всич ки о бщинс ки
училища, изчислени ка-
кто следва: СИИД=БУ-
ДФО*(50%*14 лв.) къ-
дето БУДФО -брой на
учениците дневна фор-
ма на обучение в об-

щинските училища 50
% процента от средст-
вата, получени в Общи-
на Балчик за тази доба-
вка (СИИД) се предос-
тавят  на  Общински де-
тски комплекс - Балчик
като делегирана от дър-
жавата дейнос т и се
включват в  бюджета  на
ОДК - Балчик  за 2015 г.

VІ. Правила за про-
мени в разпределение-
то на средствата между
училищата  при изме-
нение на броя на уче-
ниците или на стойнос-
тите по някой от други-
те компоненти на фор-
мулата, въз основа на
които се р азпределят
средствата.

1.  Разпределението
на средствата по бюдже-
та на Община Балчик за
2015 г. се извършва въз
основа на предвидени-
те със Закона за държа-
вния бюджет на  Репуб-
лика България за 2015 г.
брой деца и ученици и
размерите на единните
разходни стандарти за
2015 г.

2. За разликите меж-
ду разчетния брой на
децата и уч ениците,
предвиден със ЗДБРБ
за 2015 г. и броя на де-
цата и учениците по ин-
формационната систе-
ма "АДМИН М" към 1
януари 2015 г., до извър-
шването на корекции
по реда на чл. 28 от ПМС
№ 8 от 16.01.2015 г. за
изпълнението на дър-
жавния бюджет на Р
България за 2015 г., Об-
щина Балчик прилага
изискванията на чл. 28,
ал. 2 и  ал. 3 от същото
постановление.

3. Разпределението
на ср едс твата между
училищата и детските
градини по формула се
извършва въз основа на
броя на децата и учени-
ците по информацион-
ната система на МОН
"АДМИН М"  към
01.01.2015 г.

4. Разпределението
на средствата по фор-
мула се коригира в ре-
зултат на промените в
броя на учениците вед-
нъж годишно, отчитай-
ки промените в броя на
учениците в началото
на учебната 2015/2016
година, към 01.10.2015 г.
Това  касае  разпреде-
лението  на  база  осно-
вни компоненти и до-
пълнителни компонен-
ти по формулата, така
и  средствата по бюдже-
тите на училищата и об-
служващите з вена за
2015 г. над определени-
те по единни разходни
стандарти, което се из-
вършва въз основа на
брой ученици. Намале-
нието/увеличението  на
броя  на учениците се
отразява  с ?  от  годиш-
ната стойност на стан-
дарта, т.е. само за месе-
ците октомври, ноемв-
ри и декември.

4.1.При  намаление
на броя на учениците/

децата  като цяло, сво-
бодените средства се от-
насят към резерва.

4.2. При увеличение
като цяло на броя на де-
цата и учениците и при
условие, че не бъде из-
вършена корекция по
бюджета на общината за
увеличения брой уче-
ници/деца, недостигът
на средства се разпреде-
ля между училищата,
про порционално на
броя на учениците към
началото на учебната
2015/2016 година, или
при възможност се фи-
нансира от РНР.

5. При промяна в раз-
мера на единните разхо-
дни стандарти по време
на годината, увеличени-
ето по съответния стан-
дарт се разпределя про-
порционално на броя
на децата  и учениците
след корекция по бю-
джета на Общината от
Министерство на фи-
нансите.

2. На училищата и де-
тските градини се пре-
доставят средства извън
формулата и единните
разходнистандарти, как-
то следва:

2.1.Целеви: - Компен-
сиране на част от тран-
спортните разходи на
педагогическия персо-
нал; - Средства за спорт
по ПМС № 129/
11.07.2000 г.; - Средства
за стипендии на учени-
ците; - Средства за без-
платни учебници и уче-
бни помагала; - Средст-
ва по национални про-
грами за р азвитие на
образованието - Всич-
ки други целеви средс-
тва, за които има отдел-
но регламентиран ред и
условия за разпределе-
ние.  Пр едо ставянето
им е в зависимост от да-
тата на получаване

2.2.Средства от: - Ус-
тановеното към края на
2014 година превишение
на постъпленията над
плащанията по бюджета
на съответното учили-
ще/детска градина; -
Дължимите към бюдже-
та на училището/детска-
та градина средства, не-
преведени от ПРБК към
31 декември 2014 годи-
на;

- Собствените прихо-
ди на училищата;

- Допълнително фи-
нанс иране на мало-
мерни и слети паралел-
ки по реда на чл. 11 от
Наредба № 7/2000 г. и
Решение 649 по Прото-
кол № 43 от 31.07.2014 г.
на Общински съвет -
Балчик. Контрол по из-
пълнение на заповедта
възлагам на г-н Митко
Петров - Заместник
кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да
се връчи на отдел БФС,
ОХССД, ЗВО и на дире-
кторите на училища и
детски градини за сведе-
ние и изпълнение.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на

Община Балчик




