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В съответствие с предоставеното чрез ЗДБРБ за 2022 г. финансиране на 

общообразователните училища чрез бюджета на Община Генерал Тошево и 

утвърдената със заповед №368 /30.03.2022 г. на кмета на общината формула за 

тяхното разпределение, първоначалният годишен бюджет на Вашето училище 

възлиза на:

ЕРС за 2022 г. възлиза на -  92 750 лв..

Стандарт за паралелка -  58 831 лв.

Стандарт за институция 55 295 лв.

Регионален коефициент (92 750 + 58 831 + 55 295)*0.085) = 17 585 лв.

Средства по формулата - (92 750 + 58 831 + 55 295 + 17 585)*98 % = 219 

972 лв.

(двеста и деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и два лева)
*регионален коефициент-0.085 за шеста група

*Резерв за нерегулярни разходи в размер на 2%

Общата сума на бюджета Ви се формира от горепосочената държавна 

субсидия плюс преходен остатък от държавна субсидия за 2021 г. в размер на 8 

245 лв., собствени приходи на стойност 45 381 лв., добавка за норматив за 

група за целодневно организация на учебния ден I-VII кл. -  5 202 лв., добавка за
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целодневна организация I-VII клас на стойност -  40 680 лв., средства по 

рег.коеф. целодневна организация -  3 900 лв., добавка за подпомагане 

храненето на учениците от I-IV клас на стойност 1 807 лв., добавка на ученици 

на ресурсно подпомагане интегрирани в училища на стойност 1 631 лв., добавка 

за подобряване на материално-техническата база на училищата на стойност 1 

150 лв., добавка за занимания по интереси за норматив за ученик в дневна 

форма на обучение -  1 290 лв., норматив за институция - занимания по 
интереси -  2 050 лв.

За възникналите допълнителни нужди и обстоятелства за финансиране, 

трябва да представите отделна докладна записка, обосноваваща нуждата от 

извършването на разхода и искането за допълнително финансиране от 
общинския бюджет.

При изпълнение на бюджета за 2022 г. следва да съблюдавате 

нормативната уредба според Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. и Постановление № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022 г.

ISO 9001 -  Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда


