
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№  РД.02.05-84 
Елена,   13.02.  2013 г. 

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  в изпълнение на § 71 от ПЗР на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2013 година 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
             
І.  ФОРМУЛИ  за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти по 

дейности  за 2013 г. 
 
 Дейност 311: Детски градини 

 
1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в целодневни детски 
градини за деца от 3 до 4 години включително.  
СФ= ЕРСхБДх100% 
 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт =1520,00 лева 
БД – брой деца 

1.1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в целодневни 
детски градини за деца от 3 до 4 години включително  в населено място с до 1500 жители. 
СФ= ЕРСхБДх100% 
 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт = 1644,00 лева 
БД – брой деца 
 
2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в подготвителни 
целодневни групи в  детски градини. 
СФ= ЕРСхБДх100% 
 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт = 1760,00 лева 
БД – брой деца 
 
 

 Дейност 318: Подготвителна полудневна група в училище  
 
1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в подготвителна 

полудневна група в училище. 
СФ= ЕРСхБУх100% 
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СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт = 928,00 лева 
БУ – брой ученици 
 

 Дейност 322: Общообразователни училища 
 
1.Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общинските 
общообразователни училища, прилагащи системата на делегираните бюджети, както следва: 
 
СФ=/82,65%хЕРСхБУ/ + 9,75%БУхКг + 0,5%ДУМНУ + 4,3%ДУСУ + 0,3%ДЛК + 1,5%ДУГЕО +  
1% РНР     
 
Където: 
СФ – средства по формулата; 
ЕРС – единен разходен стандарт; 
БУ – брой ученици; 
Кг – коефициент за гориво; 
ДУМНУ – добавка за ученик в малко начално училище; 
ДУСУ – добавка за ученик в селско училище; 
ДЛК – добавка за логопедичен кабинет; 
ДУГЕО – добавка за ученик в гимназиален етап на обучение; 
РНР – резерв за нерегулярни разходи; 
 
Основни компоненти на формулата са: 
1.1. Единен разходен стандарт/ЕРС/ за един ученик съгласно Решение 327/25.04.2012 година на 
Министерски съвет за разпределение на дейностите на местни и делегирани от държавата дейности 
/изм. с Решение № 850/12.10.2012 г. и Решение № 20/10.01.2013 г./ За 2013 година ЕРС = 1465,00 
лева.  
1.2. Брой ученици съгласно данните от единната информационна система на МОМН ”АДМИН М” 
към 01.01.2013 г. в съответното училище – БУ 
       
Тези компоненти са задължителни за формулата. 

 
 
ІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти,   

включени във формулата  за общообразователните училища, както следва: 
 

1.  Добавка  за гориво  
   Предоставя се като добавка за различията в начина на отопление и  се формира  от броя на 
учениците и Кг – коефициент за гориво. Кг = 1,5 за ученици отоплявани на твърдо гориво и Кг=5 
за ученици отоплявани с течно гориво. Броят на учениците, отоплявани с течно гориво се 
умножава с 5, тези, отоплявани на твърдо гориво с 1,5. Получават се общо 3204 бр. ученици, 
според вида на отоплението. Средствата  9,75% от СФ са в размер 120840 лв. Добавката на ученик 
отопляван с твърдо гориво е 56,57 лв., за течно гориво 188,55 лв.; 
 
2.  Добавка за ученик в малко начално училище – ДУМНУ 
     Добавката 0,5 % от СФ се предоставят  на Начално училище  „Ил. Макариополски” в гр. Елена.  
Средствата са в размер на 6197 лв. за 115 ученика, като се получава добавка за един ученик в 
размер на 53,89 лв.; 
 
3.  Добавка за  ученик в селско училище – ДУСУ 
     Добавката  4,3% от СФ се разделя  на общия брой на учениците в селски училища – 293 броя и 
се получава добавка за един ученик  в селско училище в размер на 181,89 лв.; 
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4.  Добавка за логопедичен кабинет – ДЛК 
     Добавката 0,3% от СФ се предоставят на СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, където има разкрит 
такъв кабинет. Средствата са в  размер на 3718 лв. за 40 ученика. Добавката за един ученик в 
логопедичен кабинет е 92,95 лв.; 
 
5. Добавка за ученик в гимназиален етап на обучение – ДУГЕО 
    Добавката 1,5% от СФ се разделя на броя на учениците в гимназиален етап – 159 ученици, като 
се получава добавка за един ученик в размер на 116,92 лв.; 

 
   6.  Резерв за нерегулярни разходи – РНР 
 Резерв за нерегулярни разходи  1% от СФ е в размер на  12394 лв. 

 
 
ІІІ. Средства по бюджетите на детските градини, училища и обслужващи звена за 2013 година          

над определените по единни разходни стандарти. 
 
1. Средства за ученици на индивидуална   форма на обучение 
    Разпределение на средствата  става по училища на 100% 
БУ х ЕРС - единен разходен стандарт = 2635,00 лева на ученик;  
 
1. Средствата за  ученици на самостоятелна   форма на обучение 
    Разпределение на средствата  става по училища на 100% 
БУ х ЕРС - единен разходен стандарт =320,00 лева на ученик;  
 
3. Добавка за подобряване на материално- техническата  база на училищата за ученик от 
дневна форма на обучение  
    Добавката е в размер на 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение и се предоставя на 
учениците обучаващи се в общообразователни и професионални училища.Тя се включва в 
бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 2013 г.     
 
4. Добавка за  деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски 
градини  
 Добавката е в размер на 308 лв. на ученик/дете и се предоставя на училища и детски градини, в 
които интегрирано се обучават деца и ученици на ресурсно подпомагане. Средствата  се включват  
в бюджета на съответното училище и детска градина над средствата по формулата за 2013 г 
 
5. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните  групи  и на учениците 
от І – ІV клас  
 Добавката се предоставя на децата от подготвителните групи в детски градини и училища и 
учениците от І – ІV клас и е в размер на 72 лв. дете/ученик. Средствата  се разпределят по реда на 
ПМС 308 от 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на 
децата от подготвителните  групи  и на учениците от І – ІV клас и  се включват в бюджета на 
съответното училище и детска градина над средствата по формулата за 2013 г. 

 
6. Средства за  осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 
ученици от І , ІІ и ІІІ клас (без учениците  от средищните училища)  
 Средствата в размер на 520 лв. на ученик се предоставят на основание  ПМС № 186 от 
07.09.2010 г. Същите  се разпределят на база броя на учениците от І, ІІ и ІІІ клас, обхванати в  
целодневна организация на учебния ден в училища, които не са средищни. 
  Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 
2013 г. 
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7.  Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици  
  Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици по 14 лв. на ученик, 
обучаващи се в дневна форма на обучение са в размер на 12460 лв. Тези средства са целеви и са 
разпределени от ПРБК на Общински детски комплекс. 
 
8. Средства за защитени училища получава ОУ „Христо Ботев” с. Беброво в размер на 40770 

лева. 
Критериите за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране са приети с ПМС № 212 от 2.09.2008 г. 
      Списъкът на защитените училища е приет с Решение на МС №915/08.11.2012г. 
      Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 
2013 г. 

 
9. Средства за стипендии на ученици завършили основно образование  се разпределят на 

СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена – 11501 лева 
 Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 
2013 г. 
 
Училищата включват в общия си бюджет и средства от  преходен остатък от 2012 г. за делегирани 
държавни дейности. 
 
Формулата за разпределение на средствата за общинските училища е обсъдена с директорите 
на училищата  на 09.01.2013 г. / Приложен  Протокол от 09.01.2013 г./ 
 
 
Разпределение на средствата по единни разходни стандарти по учебни заведения, прилагащи 
системата на делегираните бюджети за 2013 г.,съгласно Приложение №1 и Приложение №2 

 
      
ІV. Правила за разпределение на средствата по компонента резерв за нерегулярни разходи 
 
1.РНР е допълнителен компонент във формулата и се разпределя на база на брой ученици; 
2.Резервът за нерегулярни разходи се използва за изплащане на обезщетения по чл.220, 222, чл.224 
от КТ до 15.11.2013 г.;  
3.Средствата от РНР се планират в § 10-98 „Други разходи,  некласифицирани в другите параграфи 
и подпараграфи”; 
4.Неизразходваните  към 15.11.2013 г.  средства от РНР се предоставят на училищата от 
съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на учениците към същата дата. 
 
V. Правила за корекции в разпределението на средствата между училища, детски градини 
при промяна на броя на децата и учениците или стойностите по някой от другите показатели, 
въз основа на които се разпределят средствата по формула. 

 
   Коригиране на средствата по формулата 

1. Утвърдените формули се прилагат в началото на бюджетната година и не могат да бъдат 
променяни  до края й. 
2. ПРБК прави корекция само при промяна на: стойността на единния разходен стандарт и 
броя на учениците. 
 През бюджетната година компонента БУ е променлив и ще бъде корегиран: 
     2.1. Когато разчетения брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2013 г. е по-висок от броя на децата и учениците по информационната 
система „Админ М” към 1 януари 2013 г. до извършването на корекции, първостепенният 
разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от  средствата, формирана по 
съответния единен разходен стандарт.  
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     2.2 Когато разчетеният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет 
на Република България  за 2013 г.е по-нисък от действителния брой на децата  и учениците по 
информационната система „АдминМ” към 1 януари 2013 г. първостепенният разпоредител с 
бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се 
разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция.  
 2.3. Разпределението на средствата по формулата се коригира в резултат на промените в броя 
на децата и учениците в училищата и детските градини към 30 септември 2013 г. Корекция в 
разпределението на  средствата по формулите се извършват в началото на учебната година, 
считано от 01.10.2013 г. За броя на децата и учениците ще се използват данните от 
информационната система „АдминМ”. 
 2.4. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 1.3 
освободените средства по основни и допълнителни компоненти, които се разпределят на брой 
ученици, се отнасят към резерва. 
 1.5. При увеличаване като цяло броя на учениците за съответната дейност по т. 1.3, при 
условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на ПРБК за увеличения брой ученици, 
недостигът на средства се разпределя между училищата пропорционално на броя на учениците към 
начало на учебната 2013/2014 година. 

 
Копие от настоящата заповед  да  се сведе до знанието на директорите на  дирекции „ФБМП”, 

„ФПХД”, директорите на училища, детски градини и обслужващи звена и  счетоводителите, 
обслужващи УВЗ за изпълнение. 

 
Контрол  по изпълнението на  заповедта възлагам на заместник  кмета на община Елена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 
Кмет на община ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици
82,65% 
хЕРСхБУ

9,75%     
БУхКг 4,3% ДУСУ 0,5% ДУМНУ 0,3% ДЛК

1,5% 
ДУГЕО

1%        
РНР

ОБЩО ЗА 
УЧИЛИЩЕ 

100% от СФ:

Разпределен
и средства по 

ЗДБРБ

Полагащи 
се по 

"Админ М" Недостиг
СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 438 530340 82584 0 0 3718 18591 6417 641650 625742 641650 15908
НУ "Иларион Макариополски"   
гр. Елена 115 139245 21682 0 6197 0 0 1685 168809 164293 168809 4516
ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 157 190099 8881 28557 0 0 0 2300 229837 224296 229837 5541
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 103 124715 5826 18735 0 0 0 1508 150784 147149 150784 3635
ОУ "Христо Ботев"                      
с. Беброво 33 39957 1867 6002 0 0 0 484 48310 47145 48310 1165

Общо: 846 1024356 120840 53294 6197 3718 18591 12394 1239390 1208625 1239390 30765

Където:
      СФ - средства по формула

ЕРС – единен разходен стандарт;
БУ – брой ученици;
Кг – коефициент за гориво;
ДУМНУ – добавка за  ученици в малко начално училище;
ДУСУ – добавка за ученик в селско училище;
ДЛК – добавка за логопедичен кабинет;
ДУГЕО – добавка за ученик в гимназиален етап на обучение;
Р - резерв за нерегулярни разходи;

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Средства за разпределение по ЗДБРБ - 1 208625 лв. за 825 ученика

Полагащи се средства по "Админ М"   към 01.01.2013 г - 1239390 лв. за 846 ученика 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧИНИЦИ В ИНДИВИДУАЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Средства за разпределение по ЗДБРБ - 2635 лв. за 1 ученик
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г.    2635 лв.  за 1 ученик

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 1 2635 2635

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧИНИЦИ В  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Средства за разпределение по ЗДБРБ - 13120 лв. за 41 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г.    16000 лв.  за 50 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М" Недостиг

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 7 1836 2240 404
ПП В СОУ "Иван Момчилов"     
гр. Елена 4 1050 1280 230
ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 7 1837 2240 403
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 9 2362 2880 518
ОУ "Христо Ботев"                      
с. Беброво 23 6035 7360 1325

Общо: 50 13120 16000 2880

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДОБАВКА НА УЧЕНИК ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ЗА  ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА
Средства за разпределение по ЗДБРБ - 22250 лв. за 903 ученика
в т.ч. за общообразователни училища за 825 ученика и професионални паралелки  65 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г. 22575 лв.-  за общообразователни училища 
21125 лв. за 846 ученика и професионални паралелки  1425 лв. за  57 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М" Недостиг

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 438 10678 10950 0 272
ПП В СОУ "Иван Момчилов"     
гр. Елена 57 1625 1425 200 0

НУ "Иларион Макариополски"   
гр. Елена 115 2804 2875 0 71
ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 157 3828 3925 0 97
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 103 2510 2575 0 65
ОУ "Христо Ботев"                      
с. Беброво 33 805 825 0 20

Общо: 903 22250 22575 200 525

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 



ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДОБАВКА ЗА ДЕЦА И  УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Средства за разпределение по ЗДБРБ - 6234 лв. за 22 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г.   7084  лв.  за 23 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М" Недостиг

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 17 4608 5236 628

НУ "Иларион Макариополски"   
гр. Елена 6 1626 1848 222

Общо: 23 6234 7084 850

Средства за разпределение по ЗДБРБ - 27648 лв. за 376 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г.   27648 лв.  за 384 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М" Недостиг

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена 99 6979 7128 149

НУ "Иларион Макариополски"   
гр. Елена 115 8107 8280 173
ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 96 6768 6912 144
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 55 3878 3960 82
ОУ "Христо Ботев"                      
с. Беброво 19 1340 1368 28

Общо: 384 27072 27648 576

Средства за разпределение по ЗДБРБ -53560 лв. за 103 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"  към 01.01.2013 г.    55120 лв.  за 106 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М" Недостиг

ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 67 33854 34840 0 986
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 39 19706 20280 0 574

Общо: 106 53560 55120 0 1560

(БЕЗ УЧЕНИЦИТЕ  ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА)

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ  И 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І - ІV КЛАС

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА ОБХВАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ І ,ІІ и ІІІ КЛАС ,



Средства за разпределение по ЗДБРБ - 28768 лв. за 31 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"   към 01.01.2013 г.   22272  лв. за 24 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М"

ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 15 17980 13920 4060
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 9 10788 8352 2436

Общо: 24 28768 22272 6496

Средства за разпределение по ЗДБРБ - 1687 лв. за 31 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"   към 01.01.2013 г.   1728  лв. за 24 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М"

ОУ "Отец Паисий"                    
с. Майско 15 1395 1080 315
ОУ  "Отец Паисий"                      
с. Константин 9 837 648 189

Общо: 24 2232 1728 504

Средства за разпределение по ЗДБРБ - 124845 лв. за 65 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"   към 01.01.2013 г.   107291  лв. за 57 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М" Недостиг

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена
паралелка -селско, горско и 
рибно стопанство 40 102600 82080 20520 0
паралелка - услуги за 
личността 17 22245 25211 0 2966

Общо: 57 124845 107291 20520 2966

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТ  ОБЩЕЖИТИЕ
Средства за разпределение по ЗДБРБ - 17251 лв. за 13 ученика
Полагащи се средства по "Админ М"    към 01.01.2012 г.  11943 лв. за 9 ученика

УЧИЛИЩА
Брой 

ученици

Разпределе
ни средства 
по ЗДБРБ

Полагащи се 
по "Админ М"

Резерв за 
разлика от броя 
на учениците по 
ЗДБРБ и инф. с-
ма "Админ М"

СОУ "Иван Момчилов"              
гр. Елена
Общежитие 9 17251 11943 5308

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ ПОДГОТВИТЕЛНА 
ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ 
ГРУПИ  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І - ІV КЛАС

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
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