
ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa-rakovski@rakovski.bg

ЗАПОВЕД

№ ДЗ-55

Гр. Раковски 26.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

и чл.282, ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование

УТВЪРЖДАВАМ:

I.Формули за разпределение на средствата, предоставени от държавния бюджет за

финансиране на дейности от Единната бюджетна класификация дейности в системата на

предучилищното и училищното образование  на територията на Община Раковски.

II. Формула за разпределение на средствата за целодневна организация на учебния ден.

III. Условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни

компоненти, включени в съответната формула.

IV.Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските

градини  при изменение на параметрите на основния компонент на формулата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Татяна Бакова - Зам.-кмет на

Община Раковски.

Павел Гуджеров /п/

Кмет на Община Раковски

Изготвил:Албена Храненикова /п/

главен специалист „ОДУЗ“



I.ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПО

СТАНДАРТИ  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

1.ДЕЙНОСТ 311 “ДЕТСКИ ГРАДИНИ”

СФ311=98%Основен компонент+2%Резерв

Основен компонент=98%х(Ст1хБИинституции+Ст2хБГ+Ст3хБДясла+Ст4хБД2-4+Ст5хБД5-6+СРК)

Резерв=2%х(Ст1хБИинституции+Ст2хБГ+Ст3хБДясла+Ст4хБД2-4+Ст5хБД5-6+СРК)

където:

СФ311- средства по формула за дейност 311;

Ст1-стандарт за институция

БИ институции -брой  институции;

Ст2- стандарт за яслена и целодневна група в ДГ;

БГ-брой  яслени и целодневни групи;

Ст3-стандарт за дете в яслена група;

БДясла - брой деца в яслена група;

Ст4-стандарт за дете от 2 до 4 годишна възраст в целодневна група

БД2-4-брой деца от 2 до 4 годишна възраст в целодневна група;

Ст5-стандарт за дете от 5 до 6 годишна възраст в целодневна група

БД5-6—брой деца от 5 до 6 годишна възраст в целодневна група;

СРК-средства  по регионален коефициент

Резерв за нерегулярни разходи

2.ДЕЙНОСТ 318 „ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ“

СФ318 = 100%Основен компонент

СФ318= 100%х(Ст1х БГ подготвителна полудневна група+ Ст2х БД5-6+СРК)

където:

СФ318- средства по формула за дейност 318;

Ст1-стандарт за подготвителна полудневна група

БГ подготвителна полудневна група – брой подготвителни полудневни групи;

Ст2 -стандарт за дете от 5 до 6 годишна възраст в полудневна група

БД5-6-– брой деца от подготвителни полудневни групи;

СРК-средства  по регионален коефициент



3.ДЕЙНОСТ 322 “НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ”

СФ322 = 100%Основен компонент

където:

СФ322- средства за финансиране по формула;

Основен компонент=100%х(Ст1хБИинституции+Ст2хБП+ Ст3хБУ+СРК)

Ст1 - стандарт за институция БИ институции -брой  институции;

Ст2- стандарт за паралелка за в неспециализирано училище, без професионална

гимназия

БП - брой паралелки в неспециализирано училище, без професионална гимназия

Ст3 - стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без

професионална гимназия;

СРК-средства  по регионален коефициент;

Учениците са дневна форма на обучение.

4. ДЕЙНОСТ 326 “ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА”

СФ326 =100%Основен компонент

Основен компонент=

=Ст1хБИинст.+Ст2ХБПпроф.подг.+Ст3хБУ3+Ст4хБУ4+Ст5хБУ5+ Ст6хБУ6+ Ст7хБУ7+ СРК

където:

СФ326- средства по формула за дейност 326;

Ст1-стандарт за институция

БИ институции -брой  институции;

Ст2 - -стандарт за паралелка за професионална подготовка

БП проф.подг – брой паралелки за професионална подготовка;

Ст3-стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление

„Селско, горско, рибно и ветеринарна медицина“

БУ3 - брой ученици в паралелки за  професионална подготовка, направление „Селско,

горско, рибно и ветеринарна медицина“



Ст4 - стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление

„Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда,

производство и преработка, архитектура и строителство“

БУ4 - брой ученици в паралелки за професионална подготовка, направление

„Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда,

производство и преработка, архитектура и строителство“

Ст5 - стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление

„Услуги за личността“

БУ5 - брой ученици в паралелки за професионална подготовка, направление „Услуги

за личността“

Ст6 - стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление

„Стопанско управление и администрация и социални услуги“

БУ6 - брой ученици в паралелки за професионална подготовка, направление

„Стопанско управление и администрация и социални услуги“

Ст7 - стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление

„Транспорт“

БУ7 - брой ученици в паралелки за професионална подготовка, направление

„Транспорт“

СРК-средства  по регионален коефициент

Учениците са дневна форма на обучение.

II.Формула за разпределение на средствата за целодневна организация на учебния ден

СФ целодн, орг.я = НормативгрупахБГцелодн. орг-я + Нормативученик х БУ целодн. огр.я + СРК

СФ целодн, орг.я – средства за финансиране на целодневната организация на учебния ден;

Норматив група – норматив за група  за целодневна организация на учебния ден в

БГцелодн. орг-я– брой групи  за целодневна организация на учебния ден;

Норматив ученик – норматив за ученик в група  за целодневна организация на учебния

ден

БУ целодн. огр.я– брой ученици в група  за целодневна организация на учебния ден

СРК-средства  по регионален коефициент

Заб. Регионалният коефициент за община Раковски е определен – 0,034



ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Средствата, получени от държавния бюджет се разпределят на база брой

деца/ученика умножени по :

-за стандарта за други форми на обучение /задочна, комбинира и индивидуална/.

-за стандарта за самостоятелна форма – средствата по стандарта за ученици в

самостоятелна форма на обучение се предоставят от ПРБ на училищата след приключване

на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния

учебен план в зависимост от броя на явилите се ученици, въз основа на докладна записка от

директора на училището и копие от протокола за оценяване на изпитната комисия. В

случаите, когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на учениците в

самостоятелна форма на обучение към 1 януари на текущата година, неразпределените

средства се отнасят в резерва за нерегулярни разходи като се спазват разпоредбите на чл.6

от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и

училищното образование.

Средствата, получени от държавния бюджет за подпомагане на равния достъп и

подкрепа за личностно развитие се разпределят на база брой деца/ученици  умножени по

съответните нормативи  и допълващи стандарти  за дете/ученик от съответната институция

от системата на предучилищното и училищното образование на територията на община

Раковски.

Средствата, получени от държавни бюджет се разпределят по норматив за ученик,

записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП по брой ученик от съответното

училище.

Средствата, получени от държавни бюджет се разпределят на база на брой ученици

умножени по допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система

на обучение в първи и втори гимназиален етап

Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на ОУ „Гео Милев“-

с.Белозем, ОУ „Отец Паисий“-с.Стряма и ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски, за

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата на

автобусите.



III.Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни

компоненти, включени в съответната формула , в това число резерва

Средствата, които са определени за резерв на дейност „Детски градини“ се

предоставят при следните обстоятелства:

-приоритетно при финансова нестабилност на институцията;

или

-освежаване на инфраструктура на институция с цел прилагане на адекватни мерки за

опазване на здравето на децата.

Неразпределените средства от неявилите ученици в самостоятелна форма  се отнасят

в резерва и се разходват по реда на чл.282, ал.11 от ЗПУО.

Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства се предоставят на

училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят

пропорционално на броя на децата и учениците.

IV.Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските

градини  при изменение на параметрите на основния компонент на формулата

Промени в разпределението на средствата по утвърдените формули през бюджетната

година се допускат в резултат от промени в броя на децата и учениците, както и на

групите и паралелките се допускат само в следните случаи:

1. преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ

първостепенен разпоредител с бюджет, с изключение на преместване на ученик в

друго училище по реда на чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО

2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-

големият брой на децата или учениците, и на групите или паралелките в някои

институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет


