
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

З А П О В Е Д

№ ............................ .............

Велико Търново Jsh-.$h................. 2019 г.

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, ал.6 и ал. 7 
от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за 2019 година във функция „Образование", съгласно Решение на 
Министерски съвет № 776 от 30 октомври 2018 година за изменение на Решение 
№277 на Министерски съвет от 24 април 2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 
2019 година и Правила за промени в разпределението на средствата между 
учебните институции при изменение на компонентите на формулите за 2019 
година, съгласно Приложението.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица -  второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към Кмета на Община Велико Търново.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Игнатова -  
Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт".

ЗА КМЕТ: 
СНЕЖАНА ДАНЕ
Заместник-кмет „ 
/съгл. Заповед №Р,

Съгласували:

дина/

Пенка Игнатова
Директор Дирекция „ Образование, 
младежки дейности и спорт ”

Хатидже Юсменова •
Юрисконсулт в Дирекция., Образование, 
младежки дейности и спорт "

Павлинка Калбанова
Главен счетоводител в Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт ”

Изготвил:
Юлия Ангелова u V j  
Главен експерт Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт ”



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
адрес: пл. „Майка България" №2, тел:619-211, е-мейл: on_vt@abv.bg, ф акс-619-215

П рил о ж ен я т # ! л г 
Заповед № 1 А ш г ..Ж ,

f-VtK.

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО 
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ЗА 

2018 ГОДИНА И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА 

КОМПОНЕНТИТЕ НА ФОРМУЛАТА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни 
разходни стандарти във функция „Образование”

Средствата по бюджета на Община Велико Търново за дейностите по 
възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици за 2019 година в 
зависимост от бюджетната дейност по Единната бюджетна класификация за 
2019 година се разпределят по следните формули:

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за детски градини.

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за 5 и 6 годишни деца в подготвителна полудневна група 
в училище.

3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за неспециализирани училища, без професионални 
гимназии.

4. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за Спортно училище гр. Велико Търново.

5. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за паралелки за професионална подготовка -  дневна 
форма на обучение.

6. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за общежитие.

mailto:on_vt@abv.bg


ДЕЙНОСТ 311 -  Детски градини
СФЮКФ+Р
ОКФ=(БИ*ЕРС1*РК +БГ1*ЕРС2*РК+БД|*ЕРСз*РК+БД2*ЕРС4*РК+БДз*ЕРС5*РК)*98% 
Р=(БИ*ЕРС|*РК +БЕ|*ЕРС2*РК+БД1*ЕРСз*РК+БД2*ЕРС4*РК+БДз*ЕРС5*РК)*2%

Където:
СФ -  средства по формулата;
ОКФ -  основни компоненти по формулата;
БИ -  брой институции -  22 детски градини;
БЕ| - брой яслени и целодневни групи в детската градина към 0Е0Е2019 година, 
съгласно националната електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование;
БД| - брой деца в яслена група в детската градина към 0Е0Е2019 година, съгласно 
националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование;
БД2 - брой деца от 2 до 4 годишна възраст в целодневна група в детската градина към 
0Е0Е2019 година, съгласно националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование;
БДз -  брой деца от 5 до 6 годишна възраст в целодневна група в детската градина към 
0Е0Е2019 година, съгласно националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование;
EPCi -  единен разходен стандарт за институции;
ЕРС2 -  единен разходен стандарт за яслени и целодневни групи в детска градина;
ЕРСз -  единен разходен стандарт за дете в яслена група;
ЕРС4 -  единен разходен стандарт за дете от 2 до 4 годишна възраст в целодневна група; 
ЕРС5 -  единен разходен стандарт за дете от 5 до 6 годишна възраст в целодневна група; 
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.

Нормативи над средствата по формула:
•  Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните 

групи -изчислява се на база броя деца, отчетени по националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищно 
образование към 01 януари 2019 година, умножени по норматива за 
храненето на децата от подготвителните групи -  94 лв.

•  Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование -  
изчислява се на база броя деца, отчетени по националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование 
към 01 януари 2019 година, умножени по норматива за създаване на 
условия за приобщаващо образование -  405 лева. Средствата се планират 
и отчитат като разходите в дейност 338 „Ресурсно подпомагане” по 
норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца 
и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, в 
които се възпитават и обучават. Не по-малко от 40 на сто от размера на 
норматива се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с 
подпомагане на обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане.

Детските градини в Община Велико Търново през 2019 година не прилагат 
системата на делегиран бюджет.
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ДЕЙНОСТ 318 -  деца в подготвителна полудневна група в ДГ, в училище и
подготвителен клас в училище

СФ=100%(БГ*ЕРС|*РК+БД*ЕРС2*РК) + норматив за подпомагане храненето на 
децата от подготвителни групи в детските градини и училища

СФ -  средства по формула;
БЕ -  брой подготвителни полудневни групи в училище към 0Е0Е2019 година, 
съгласно националната електронна информационна система за предучилищното 
и училищното образование;
БД -  брой деца на 5 и 6 г. към 01 януари 2019 г. съгласно националната 
електронна система за предучилищното и училищното образование;
EPCi -  единен разходен стандарт за подготвителна полудневна група в 
училище;
ЕРСг -  единен разходен стандарт за дете 5-6 годишна възраст в подготвителна 
полудневна група в училище;
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи
-изчислява се на база броя деца, отчетени по националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование към 01 
януари 2019 година, умножени по норматив за храненето на децата от 
подготвителните групи -  94 лв.

ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

СФ=ОКФ+ДКФ+Р
ОКФ=(БИ*ЕРС1*РК+БП*ЕРС2*РК+БУ*ЕРСз*РК)*97.5%
ДКФ=0,5%ДЛД
Р=(БИ*ЕРС | *РК+БП*ЕРС2*РК+БУ*ЕРСз*РК)*2%

Където:
СФ -  средства по формулата;
ОКФ -  основни компоненти по формулата;
ДКФ -  допълнителни компоненти по формулата;
Р -  резерв;
БИ -  брой институции -  20 училища;
БП -  брой паралелки в неспециализирано училище към 01.01.2019 година, 
съгласно националната електронна информационна система за предучилищното 
и училищното образование;
БУ -  брой ученици I-XII клас в неспециализираните училища дневна форма на 
обучение към 01.01.2019 година, съгласно националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование 
EPCi - единен разходен стандарт за институция;
ЕРСд - единен разходен стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без 
професионална гимназия;
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ЕРСз - единен разходен стандарт за ученик в паралелка в неспециализарано 
училище, без професионална гимназия;
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.
ДЛД -  добавка за логопедична дейност за ученици, обслужвани в 4 
специализирани кабинета (1 бр.-СУ „Вела Благоева*’, 1 бр.- СУ „Емилиян 
Станев“ и 2 бр.- ОУ „Св. П. Евтимий”)

Формулата за разпределение па средствата за общинските училища се 
състои от следните компоненти:

1) Основни компоненти по формулата са:
С Единните разходни стандарти за дейността -  за образователна 

институция, за паралелка и за брой ученици, съгласно Решение 
№776 от 2018 година на Министерски съвет за разпределение на 
дейностите, финансирани, чрез общинските бюджети на местни и 
делегирани дейности от държавата дейности и за определяне 
стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности 
през 2019.

^  Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от 
националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование към 01.01.2019 
година.

С Регионалния коефициент - за Община Велико Търново е 0.034.
2) Допълнителни компоненти по формулата

а. Добавка за логопедична дейност - 0,5% от средствата се 
разпределят за логопедична дейност е деца и ученици, обхванати в 
четири училищни логопедични кабинета (2 бр. - ОУ ”Св. П. 
Евтимий”, 1 бр. СУ „Вела Благоева” и 1 бр. СУ „Емилиян Станев“). 
Средствата в размер на 69 800 лв. се разпределят по 524.81 лв. на 
дете.

3) Резерв -  от средствата се заделят 2% за фонд „Резервен”, които се 
изразходват по правила, съгласно Приложение 1

В бюджета на общинските училища, се включват и средства от
държавния бюджет по допълващи стандарти и нормативи за ученик за
2019 година, както следва:

1) Средства за ученици в паралелки с профил „Изкуства”, които се 
изчисляват на база броя паралелки и ученици, отчетени по националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование към 01 януари 2019 година, умножени съответно е по ЕРС за 
паралелка е профил „Изкуства“ и ЕРС за ученик в паралелка по „Изкуства“, 
коригирани е регионалния коефициент.

2) Средства за ученици на комбинирана форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование към 
01 януари 2019 година, умножени по ЕРС за един ученик в комбинирана 
форма на обучение.
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3) Средства за ученици на индивидуална форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование към 
01 януари 2019 година, умножени по ЕРС за един ученик в индивидуална 
форма на обучение.

4) Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование към 
01 януари 2019 година, умножени по ЕРС за един ученик в самостоятелна 
форма на обучение. Определените средства за ученици в самостоятелна 
форма на обучение не се предоставят от Община Велико Търново 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 предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/ към 1 
януари на текущата годината на училищата се предоставят средствата само 
за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се 
отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

5) Добавка за подобряване на материално-техническата база на 
училищата, която се изчислява на база брой ученици в дневна форма на 
обучение, отчетени по националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование към 01 януари 2019 година, 
умножени по допълващия стандарт за материална база.

6) Норматив за подпомагане храненето на учениците, който се изчислява на 
база броя ученици, отчетени по националната електронна информационна 
система за предучилищното и училищното образование към 01 януари 2019 
година, умножени по норматив за храненето на ученици от I до IV клас.

7) Средства за целодневна организация на учебния ден за обхванати 
ученици от I до VII-ми клас, които се формират от:
• Норматив за група за целодневна организация на учебния ден и брой 

групи към 01 януари 2019 година, съгласно НЕИСПУО.
• Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден и 

брой ученици от I до VII-ми клас към 01 януари 2019, съгласно 
НЕИСПУО.

8) Средства за занимания по интереси -  те са формирани от 100 на сто от 
норматива за занимания по интереси за институция и 88 на сто от норматива 
за занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение умножен по 
броя на учениците към 01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО, в 
изпълнение на чл. 16а от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование.

5



9) Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и 
втори гимназиален етап -  средствата се изчисляват според броя на 
учениците в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап на 
обучение към 01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО умножени по 
съответния стандарт.

10^Средства за защитени училища -  допълнителното финансиране за 
дейностите по обучение на ученици в задължителна училищна възраст за 
защитени училища се предоставя при условията и по реда на ПМС №121 от 
2017 година за приемане на критерии за определяне на защитените детски 
градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително 
финансиране за приемане на критерии за определяне за защитени училища в 
Република България и на условия и ред за тяхното допълнително 
финансиране.

За учебната 2018/2019 година списъкът на защитените училища е приет с 
Решение на МС № 829 от 22 ноември 2018 година.

Размерът на допълнителното финансиране за издръжка на защитените 
училища се определя в размер 15 на сто от стандарта за ученик, умножен по 
разликата между минималния и реалния брой на учениците в съответните 
класове.

11 )Норматив за стипендии на учениците в гимназиален етап на обучение в 
специални, специализирани и неспециализирани училища -  средствата се 
изчисляват на база броя ученици в гимназиален етап на обучение, съгласно 
националната електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование към 01 януари 2019 година, умножени по 
норматива за стипендии.

12)Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование -
средствата се изчисляват на база броя ученици на ресурсно подпомагане, 
обучаващи се интегрирано в училище, съгласно националната електронна 
информационна система за предучилищното и училищното образование към 
01 януари 2019 година, умножени по нормативът за създаване на условия за 
приобщаващо образование. Те се планират и отчитат като разход в дейност 
338 „Ресурсно подпомагане

13 )Норматив за ученик на ресурсно подпомагане -  средствата се предоставят 
на основание чл.34, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. Изчисляват се на 
база броя ученици на ресурсно подпомагане, съгласно националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование към 01 януари 2019 година, умножени по нормативът за 
ресурсно подпомагане. Планират се и се отчитат в дейност 338 „Ресурсно 
подпомагане”,

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища е 
обсъдена на събрание на Кмета на Община Велико Търново с директорите 
на общинските училища на 28.02.2019 г.
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ДЕЙНОСТ 324 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ - гр. Велико Търново

СФ=100%(БИ*ЕРС|*РК+БП*ЕРС2*РК+БУ*ЕРСз*РК)+ добавка за МТБ+добавка 
за СФО+средства занимания по интереси+допълващ стандарт за ученик в 
дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап + Стипендии

Където:

СФ -  средства по формула;
БИ -  брой институции -  1 училище;
БП — брой паралелки в спортно училище към 0Е0Е2019 година, съгласно 
националната електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование;
БУ -  брой ученици в спортно училища към 0Е0Е2019 година, съгласно 
националната електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование;
EPCi - единен разходен стандарт за институция;
ЕРС2 - единен разходен стандарт за паралелка в спортно училище;
ЕРСз - единен разходен стандарт за ученик в паралелка в спортно училище;
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.

Добавка за МТБ - Добавка за подобряване на материално - техническата база на 
училищата, която се изчисляват на база брой ученици в дневна форма на 
обучение, отчетени по националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищно образование към 01 януари 2019 година, 
умножени по допълващия стандарт за материална база.
Добавка за СФО - Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение, 
които се изчисляват на база броя ученици, отчетени по националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование към 01 януари 2019 година, умножени по ЕРС за един ученик в 
самостоятелна форма на обучение. Определените средства за ученици в 
самостоятелна форма на обучение не се предоставят от Община Велико Търново 
на спортното училище до приключване на изпитите за определяне на годишните 
оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
Средства за занимания по интереси -  те са формирани от 100 на сто от 
норматива за занимания по интереси за институция и 88 на сто от норматива за 
занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение умножен по броя 
на учениците към 01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО, в изпълнение на 
чл. 16а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование.
Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори 
гимназиален етап -  средствата се изчисляват според броя на учениците в 
дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап на обучение към 
01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО умножени по съответния стандарт. 
Стипендии - в бюджета на Спортно училище - Велико Търново, се включват 
средства за стипендии, изчислени на база броя ученици в гимназиален етап на 
обучение, съгласно националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование към 01 януари 2019 година, 
умножени по норматива за стипендии.
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ДЕЙНОСТ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

СФ=100%(БП*ЕРС|*РК+БУ*ЕРС2*РК)+ добавка за МТБ +средства занимания 
по интереси + допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи 
и втори гимназиален етап + Стипендии

Където:

СФ -  средства по формула;
БП — брой паралелки за професионална подготовка към 0Е0Е2019 година, 
съгласно националната електронна информационна система за предучилищното 
и училищното образование;
БУ -  брой ученици в паралелка за професионална паралелка спортно училище 
към 0Е0Е2019 година, съгласно националната електронна информационна 
система за предучилищното и училищното образование;
EPCi .единен разходен стандарт за паралелка за професионална подготовка;
ЕРСз - единен разходен стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка;
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.

Добавка за МТБ - Добавка за подобряване на материално - техническата база на 
училищата, която се изчислява на база брой ученици, отчетени по националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищно 
образование към 01 януари 2018 година, умножени по допълващия стандарт за 
материална база.

Средства за занимания но интереси -  те са формирани от 100 на сто от 
норматива за занимания по интереси за институция и 88 на сто от норматива за 
занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение умножен по броя 
на учениците към 01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО. в изпълнение на 
чл. 16а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование.

Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори 
гимназиален етап -  средствата се изчисляват според броя на учениците в 
дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап на обучение към 
01 януари 2019 година съгласно НЕИСПУО умножени по съответния стандарт.

В бюджета на ПХЕ „Св. Св. Кирил и Методий’' гр. Велико Търново, се 
включват и норматив за стипендии на учениците в професионална паралелка.
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ДЕЙНОСТ 332 -  ОБЩЕЖИТИЕ

СФ=100%(БИ*НИ*РК+БГ*НГО*РК+БУ*НУО*РК)

Където:
СФ -  средства по формула;
БИ - брой институции;
НИ -  норматив за институция;
БГ -  брой групи в общежитие;
ИГО -  норматив за група в общежитие;
БУ -  брой ученици в общежитие към 01. Януари 2019 година, съгласно 
националната електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование;
НУО -  норматив за ученик в общежитие;
РК -  регионален коефициент -  за Община Велико Търново е 0.034.

Средствата, определени с норматива за институция се разпределят чрез 
механизма на формулата само за ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от 
ЗПУО.

II. Правила за промени в разпределението на средствата между 
общинските институции в системата на предучилищното и училищното 
образование при изменение на компонентите на формулата за 2019 година

1. Формулата за разпределение на средствата не може да бъде променена по 
време на бюджетната година.

2. Разпределението на средствата по бюджета на функция „Образование” при 
Община Велико Търново за 2019 година по ЕБК, определени от държавния 
бюджет на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на 
предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 
2019 година брой деца/ученици. брой групи/паралелки, вида и броя на 
образователните институции и размерите на единните разходни стандарти за 
2019 година.

3. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена по 
формула се извършва въз основа на броя на децата/учениците, броя групите/ 
паралелките и вида и броя на образователните институции по националната 
електронна информационната система за предучилищното и училищното 
образование към 01.01.2019 година.
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4. ПРБ прави корекции само при промяна на: единните разходни стандарти, 
броя на децата/учениците, на групите/паралелките и на институциите в 
изпълнение на корекционни писма на МФ и МОН. както следва:

a. Когато разчетеният брой на децата/учениците, на групите/
паралелките, и на институциите определени със ЗДБРБ за 2019 година 
е по-висок от броя на децата/учениците. на групите/паралелките и на 
институциите по националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование към 01 януари 2019 
година, ПРБ заделя като резерв разликата от средствата, формирана по 
съответния ЕРС до извършване на корекцията за намаление на 
средствата. Промяната се извършва от ПРБ на база корекционни писма 
на МФ и МОН.

b. Когато разчетеният брой на децата/учениците, на групите/
паралелките, и на институциите определени със ЗДБРБ за 2019 година 
е по-нисък от броя на децата/учениците. на групите/паралелките и на 
институциите по националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование към 01 януари 2019 
година, ПРБ разпределя средствата по формулата за съответната 
дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата 
по формулата до извършване на корекцията за увеличение на 
средствата. Промяната се извършва от ПРБ на база корекционни писма 
на МФ и МОН.

5. При промяна в размера на стандарти/нормативите по време на годината, 
увеличението (намалението) по съответния стандарт/норматив се разпределя 
пропорционално на броя на децата/учениците, броя на групите/паралелките, 
и вида и броя на образователните институции.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти във функция „Образование” и Правилата за промени в 
разпределението на средствата между общинските институции в системата на 
предучилищното и училищното образование при изменение на компонентите на 
формулата за 2018 година са разработени на основание чл. 282 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.

ПЕНКА ИГНАТОВА
Директор Дирещия „ Образование, 
младежки дейности и спорт ”
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#
Приложение 1

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

И СПОРТ”

П Р А В И Л А

ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН” ОТ 
БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2019 ГОДИНА

В Община Велико Търново размера на фонд „Резерв" е 2% от средствата 
по единни разходни стандарти за неспециализирани училища, без 
професионални гимназии.

1. До края на първото полугодие -  30.VI.2019 година средствата остават на 
разположение на Първостепенния Разпоредител е Бюджет.

2. За неучебните месеци юли и август -  1% от фонд „Резерв" се използва за 
неотложни аварийни ремонти на принципа на съучастие от Първостепенния 
Разпоредител е Бюджет и Второстепенните Разпоредители е Бюджет, 
приоритетно за:

След гаранционни аварийни текущи ремонти на покривни конструкции и 
покривни покрития на училищни сгради

Покриви на училищни сгради, включени в проекти за енергийна 
ефективност и други програми, предстоящи за изпълнение, но без строително 
монтажна дейност на покривните конструкции и покривните покрития 

Покриви на училищни сгради, извън горепосочените

3. През годината директорите на училищата подават до Кмета на Община 
Велико Търново, мотивирани искания за възникнала необходимост от 
извършване на неотложен ремонт, придружени с количествено-стойностна 
сметка. Първостепенният Разпоредител е Бюджет одобрява разхода и 
предоставя средствата от фонд „Резерв“ след становище от експерти и 
представители на общинска администрация.

4. Неизразходваните към 15 ноември 2019 год. средства от фонд „Резерв" се 
разпределят пропорционално на броя на учениците, съгласно чл. 282, ал. 11 от 
Закона за предучилищното и училищното образование.
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