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                             Приложение към 
                            Заповед №      298  / 21.02.2020 г.                     

      
     ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ 
СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ЗА  2020 Г. 

 
I. Общи положения 
 

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по 
стандарти, се определят с държавните образователни стандарти за финансирането на 
институциите. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по 
стандартите средства за всяка дейност,  между училищата, детските градини и ЦПЛР въз 
основа на формули за съответната дейност. 

 Целта на прилагането на правилата е да се разпределят средствата получени по 
единни разходни стандарти между училищата, детските градини и ЦПЛР - ОДК по начин, 
който позволява да се повиши обективността и справедливостта на финансирането, като 
максимално се доближи до действителните нужди. 
 Формулите включват основни и допълнителни компоненти и се утвърждават от 
първостепенните разпоредители с бюджет до 28 февруари на текущата година след 
обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули се 
прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. 
 Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броя на децата и учениците 
в детските градини и училищата за съответната дейност, стандартът за група, стандартът за 
паралелка и стандартът за институция. 
 Допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, 
демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите за 
едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската 
образователна политика. Средствата за всяка дейност се разпределят по следния начин: 

1. не по-малко от 85 на сто – на базата на основни компоненти на формулите; 
2. останалите до 15 на сто – въз основа на допълнителни компоненти на формулата. 
Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се 

предоставят на училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят 
пропорционално на броя на децата и учениците. 

 
II. Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти за 2020г., 
между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет в 
Община Велинград 
 

Предвид това, че минимум 85 на сто от средствата се разпределят на база основни 
компоненти, всяка формула съдържа следния елемент:  

СФ= ОК + ДК 
ОК =  m%* (БИ*СИ + БП/БГ/ *СП/СГ/ + БУ/БД/ *СУ/СД/) * РК  
ДК =  (100 – m)% *(БИ*СИ + БП/БГ/ *СП/СГ/ + БУ/БД/ *СУ/СД/) * РК, 

     Където: 
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 СФ – средства по формулата 
 ОК – основни компоненти по формулата 
 ДК – допълнителни компоненти по формулата 
 БИ – брой институции 
 СИ – стандарт за институция 
 БП – брой паралелка в институцията 
 СП – стандарт за паралелка в институцията 
 БУ – брой ученици 
 БГ – брой групи в детската градина /или групи на целодневно обучение/ 
 БД – брой деца в групата  

СУ – стандарт за ученик 
СД – стандарт за дете 
РК – регионален коефицент 
ДГ – добавка за гориво 
РНР – резерв за нерегулярни разходи 

Сумата от средствата по ОК и ДК е равна на средствата, получени от държавния бюджет 
по стандарти за дейността. 

 
1. ДЕЙНОСТ 311 – „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ 

    
СФ = (100%*СД*БД ясла + 100%*СД*БД3-4 + 100%*СД*БД5-6 + 100%*СД*БД5-6  
пдг  + 100%*СИ + 100% СГ*БГ) * 1.068 РК + .   
100 % средства = 98,5 % средства за всяка ДГ./ в т.ч. за издръжка на 5 и 6 год. деца х 
210 лв. на дете/  + 1,5 % резерв 

   
3250113 = (2601852 +221600 + 219725) *1,068  
3250113 = 3072681(в т.ч. 113400 лв. за издръжка на 5 и 6 г. деца) + 177433 (неразчетени 
със ЗДБ)  
 където: 

СФ – средства по формулата - 100% *РС*БД*РК = 2649957 лв.; 
ОК – основна компонента -   (98,5%) 
ДК – допълнителни компоненти – резерв    (1,5%) 
 БД ясла – брой деца в яслена група към ДГ, СД – 1 431 лв.; 
 БД 3-4 –  брой деца от 2 до 4години (включително) в ДГ,  СД –  2 537 лв.; 
 БД 5-6 – брой деца в подготвителна целодневна група в детска градина, СД –  

2 747 лв.; 
 БД 5-6 пдг – брой деца в подготвителна полудневна група в детска градина, ЕРС –  

1 618 лв.; 
 БГ – брой групи 
 СИ   -   стандарт институция – 27700 лв. 
 СГ – стандарт за яслена и целодневна група в детска градина – 5403 лв. 
 Сппгр – стандарт за подготвителна полудневна група – 2252 лв. 
 СИ 5-6г.  – стандарт за издръжка на 5 и 6 годишните деца – 210 лв. 

 
       Правила за разпределение на стандарта за издръжка на 5 и 6 годишни деца 
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Средствата за издръжка на 5 и 6 годишните деца да се изразходват изключително само за 
издръжка, което не включва разходи за храна и персонал.   
  Правила за разпределение на компонента „Резерв” за дейност 311 

 Средствата от резерва се разпределят в срок до 15.11.2020 г. и се изразходват както 
следва: 
  1. В случай на заявено необходимо финансово подпомагане на детските заведения за 
осигуряване на минималните основни работни заплати на персонала считано от 01.01.2020 
г. Този недостиг се установява след направената оптимизация на вътрешната структура на 
персонала и по мотивирано искане към 30.10.2020 г. от директора на ДГ. 

2. На работна среща на директорите на детски градини се приемат и гласуват сумите 
по заявените искания с подписване на протокол до 10.11.2020 г.  

3. При остатък на средства от резерва, същия се предоставя по бюджетите на 
детските градини, като се разпределя пропорционално на начина на заделянето му  

 
  Допълнителни средства по бюджетите на общинските детски градини за 2020 
година над определените по формулата: 

1. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи – 
94 лв. – 50760 лв.  

Средствата се определят и изразходват съгласно разпоредбите на чл.12-15 от 
Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищно образование. 

2. Средства за защитени детски градини определени от МОН – 13185 лв. 
 

2. ДЕЙНОСТ 318 – „ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА  В  УЧИЛИЩЕ“ 
 
СФ = (100%*СД*БД + 100% СГппг *БГ) * 1,068 РК където: 

 СФ – средства по формулата – 206919 лв.; 
 СГппг – стандарт за подготвителна полудневна група – 2252 лв. 
 БД – брой деца на 5 и 6 г. в подготвителна полудневна група в училище;  
 СД – стандарт за дете в подготвителна полудневна група в училище, Сд – 1 618  

лв.; 
 БГ – брой групи 

 
   Допълнителни средства по бюджетите на общинските училища за полудневни 
подготвителни групи за 2020 година над определените по формулата: 

1. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 
училище  – 94 лв. – 10340 лв.  

  Средствата се определят и изразходват съгласно разпоредбите на чл.12- 15 от 
Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищно образование. 
 

3. ДЕЙНОСТ 322 – „НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ“ 

 
Общият размер на средствата по единни разходни стандарти се определят по 

следната формула: 
 СФ = ОК + ДК 
 където 
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 СФ – средства по формулата 
 ОК – основни компоненти по формулата 
 ДК – допълнителен компонент по формулата за ДГ - отопление с дизелово 
гориво 
 БУ – брой ученици 
 БП – брой паралелки 
 БГ – брой групи 
        СУ – стандарт за един ученик в неспециализирано училище, СУ – 1 869 лв.; 

СИ   -   стандарт институция – 44600 лв. 
СП – стандарт за паралелка – 9485 лв. 

 СФ = (БУ*СУ+ БП*СП+БИ*СИ) * 1,068 рег.коефицент  
 СФ = ОК 98,5 %  + ДК (ДГ 1 % + РНР 0,5 % ) 
9531166 = 9388199 + (95311 + 47656) 
ДГ – добавка за гориво /за отопление на училища  с течно гориво/ 

 Добавката се предоставя на училищата с вид на отопление – течно гориво. Същата 
компенсира различията в разходите на отопление. Изчислена е на база отопляеми кв. метри 
площ. Добавката е в размер на 6,673 лв. разгъната отопляема площ. Общия размер на 
добавката  е 1 % от средствата по разходни стандарти за  дейност 322. 

 РНР – резерв за неотложни разходи – 0,5 % от средствата по разходни стандарти за  
дейност 322. 

 
     Правила за разпределение на компонента „Резерв” за дейност 322 

 Средствата от резерва се разпределят в срок до 15.11.2020 г. и се изразходват както 
следва: 
  1. В случай на заявено необходимо финансово подпомагане на училищата за 
осигуряване на минималните основни работни заплати на персонала считано от 01.01.2020 
г. Този недостиг се установява след направената оптимизация на вътрешната структура на 
персонала и по мотивирано искане към 30.10.2020 г.  

2. На работна среща на директорите на училищата се приемат и гласуват сумите по 
заявените искания с подписване на протокол до 10.11.2020 г.  

3. При остатък на средства от резерва, същия се предоставя по бюджетите на 
училищата, като се разпределя пропорционално на начина на заделянето му.  
   
3.1.Допълнителни средства по бюджетите на общинските училища за 2020 година над 

определените по формулата: 
1. Норматив за подпомагане храненето на децата от І – ІV клас  – 94 лв. – 136206 
лв.  

  Средствата се определят и изразходват съгласно разпоредбите на чл.12- 15 от 
Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищно образование. 

2. Допълващ стандарт в дневна форма на обучение и дуална система на 
обучение в първи и втори гимназиален етап - СУ – 41 лв. и 61 лв. 
100 %*БУ*СУ – 36х41 лв. = 1476 лв. 
100 %*БУ*СУ – 890х61 лв. = 54290 лв 
3.Допълващ стандарт за подобряване на материалната база - 100%*БУ*СУ – 
89250 лв., СУ – 25лв.; 
4. Средства за защитени училища – определени от МОН – 116625 лв. 
 

3.2. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – 
VІІ КЛАС 



5 
 

СФ = (100%*ЕРС*БУ + 100% СГ *БГ) * 1,068 рег.коефицент   
1284025 = 1074675 + 127596 + 81754 
- Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 805 лв. 
- Норматив за група за целодневна организация на учебния ден – 2058 лв. 

 
3.3. СРЕДСТВА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
УЧИЛИЩА  
СФ = 100%*ЕРС*БУ + 100% СИ   
129900 = 107100 + 22800 
- Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална форма на обучение – 100% 

х 30 лв. 
- Норматив за институция – 1900 лв. 
 
3.4. НОРМАТИВ ЗА УЧЕНИК, ЗАПИСАН В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 
ОБУЧАВАЩ СЕ В ЦСОП  
СФ = 100%*ЕРС*БУ  ЕРС = 15 лева 
     675 = 45 х 15 лв. 
3.5. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
УЧИЛИЩА  И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ 
1. Стандарт  за ученик в индивидуална форма на обучение – 5201 лв. 
1 ученик х 5201 лв. = 5201 лв. 
 
3.6. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
УЧИЛИЩА  И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ 
1. Стандарт  за ученик в самостоятелна форма на обучение – 632 лв. 
104 ученика х 632 лв. = 65728 лв. 
Средствата от стандарта за ученик в самостоятелна форма на обучение се заделят при 

първостепенния разпоредител с бюджет и не се предоставят на второстепенните 
разпоредители с бюджет 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 на НЕИСПУО към 1 януари на текущата година 
на училището 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 
ЗПУО 
 За предоставяне на средствата за ученици в самостоятелна форма директорът подава 
справка за броя на записаните ученици в самостоятелна форма и броя на явилите се ученици 
на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния 
учебен план към ПРБ в срок до 20.10.2020 г.  

 
4. ДЕЙНОСТ 326 – „ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА “ 
 
СФ = /100%*БУ*СУ + БП.*СП + СИ/ * 1,068 регионален коефицент 
822215 = /598374 лв. + 126890 лв.+ 44600 лв./*1,068 
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 СУ –  стандарт за ученик в съответното професионално направление в дневна форма 
на обучение: 

-    Транспорт  - СУ - 2856 лв. 
- Физически науки, информатика, техника, производство и преработка, архитектура и 

строителство – СУ - 2493 лв. 
- Услуги за личността  – СУ - 2273 лв.; 
- Изобразителни изкуства, дизайн  и художествени занаяти –  СУ - 3322 лв.; 
 БУ – брой ученици в професионално училище или професионална паралелка в СУ. 
 БП  - брой паралелки 
 СИ   -   стандарт институция – 44600 лв.  
 СП – стандарт за паралелка – 12689 лв. 

 
 Над средствата по формула  
а. Допълващ стандарт за материална база – 100%*БУ*СУ = 5 600 лв.,   СУ - 25 лв.; 

            б. Допълващ стандарт в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в 
първи и втори гимназиален етап  СУ – 41 лв.  

100 %*БУ*СУ      224 х 41 лв. = 9184 лв. 
4.1. СРЕДСТВА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДЕЙНОСТ 326 
„ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ” и ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ.ПОДГОТОВКА 
СФ = 100%*ЕРС*БУ + 100% СИ   
8620 = 6720 + 1900 
- Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална форма на обучение – 100% 

х 30 лв. 
- Норматив за институция – 1900 лв. 

 
4.2.ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 100%*БУ*СУ = 162432 лв., СУ – 1269 лв. 
 
 Средствата за ученици в задочна форма на обучение се предоставят на: 100%*БУ*СУ = 
114807 лв.,  СУ – 1491 лв. 
 
5.ДЕЙНОСТ 337 – „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” – 
ОДК – 184 400 ЛВ. 
 
6. ДЕЙНОСТ 338 „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ” 
 - Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование 
    СФ= 100% БУ/БД/ *СУ = 63280 лв., СУ-452 лв. 
 - Норматив за ресурсно подпомагане 
    СФ= 100% БУ/БД/ *СУ = 319584 лв., ЕРСУ -3329 лв. 
 
7.ДЕЙНОСТ 389 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО” 
       Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 
осигуряване на транспорт на ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите 
отчита се в дейност 389 „Други дейности по образованието”; 
 Размерът на допълващия стандарт е в зависимост от броя на местата в 
автобусите, а именно: 
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- до 10 места – 2000 лева 
- от 11 до 15 места – 3000 лева 
- от 16 до 25 места – 4000 лева 
- от 26 до 29 места – 5000 лева 
- над 30 места – 6000 лева 
 Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по 
формула и са в размер на 38000 лв. 

 
8.СТИПЕНДИИ 

Съгласно стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели за функция „Образование” за 2020 г. се разпределят 
по следния начин: 

100% БУ*СУ = 118034 лв.,  
 СУ –  стандарт за ученик в гимназиален етап и ученик в професионална паралелка на 
обучение - 87 лв. и 97 лв. 
Стандарт за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап 
или в паралелка по защитена специалност от професия с очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда – 262 лв. 

 
ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ 
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ: 

 
І. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата : 
1. Разпределението на средствата между общинските детски градини и общинските 

училища в държавно делегираните дейности се извършва чрез формули, въз основа на броя 
на децата/ учениците, броя на групите/ паралелките и броя на образователните институции 
по национална електронна информационна система на МОН към 01.01.2020 г.; 

1.1. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените 
в броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото 
на учебната 2020/2021 година спрямо броя на учениците съгласно информационната 
система на МОН към 01.01.2020 година. Намалението/ увеличението на броя на учениците 
се отразява с 1/4 от годишната стойност на стандарта за ученик. 

При промяна на броя на учениците към 30.09.2020 г. корекция на бюджета на  
училището се извършва еднократно.  

1.2.При преместване на ученик от едно училище в друго за периода от приемане на 
бюджета до 30 април на текущата година. Корекцията на бюджета на  двете училища се 
извършва пропорционално на месеците в годината по единния разходен стандарт за ученик.  

2. Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на бюджетната 
година, извън посочени случаи в ЗПУО. 

3. ПРБ прави корекции само при промяна на: разходни стандарти и натурални 
показатели, в изпълнение на корекционни писма на МФ и МОН. 

 
ІV. ПО ОТНОШЕНИЕ УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Да се делегира на директорите на учебни,  детски заведения и ЦПЛР - ОДК, 

прилагащи система на делегиран бюджет  право: 
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1. на второстепенен разпоредител с бюджет съгласно разпоредбите на ЗПФ;  
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по 
дейности, като уведомява първостепенния разпоредител за това; 
3. да се разпорежда със средствата на училището/детската градина, ЦПЛР-ОДК; 
4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя 
на учениците/децата в паралелки и групи съобразно нормите, определени в 
подзаконовите нормативни актове; 
5.самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на 
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището, детската градина; 
6. да реализира собствени приходи, включително от собственост на училището или 
детската градина. 

Директорът се задължава:  
1. да осигури нормални условия за отглеждане и възпитание на децата в детските 
градини  и  провеждане на нормален учебен процес в рамките на средствата по разходни 
стандарти, разпределени по утвърдената формула за 2020 година; 
2. да представя в Общината план на бюджета, разпределен по бюджетната класификация; 
3. да изготвя и представя  в Общината тримесечен отчет на бюджета; 
4. ежемесечно да  изготвя и представя в Общината отчет за касово изпълнение на 
бюджета;  
5. да предоставя тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на 
училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на 
училището/детската градина; 
6. предоставените по бюджетите на учебните и детски заведения  средства с целеви 
характер да бъдат използвани само по предназначение (средства за стипендии, за 
учебници и учебни помагала, за подпомагане храненето на децата в ПГ/ПК и учениците 
от І – ІV клас, средствата за издръжка без храна на 5 и 6 год. деца в ДГ и други подобни с 
целеви характер); 
7. директорите на училища, професионални гимназии, детски градини и ЦПЛР - ОДК, 
изпълняващи делегиран бюджет да публикуват на интернет страницата си утвърдения им 
бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница 
училищата и детските градини подават информацията за публикуване на страницата на 
първостепенния разпоредител с бюджет.   

 
 
Исмаил Моллов   /п/ 
Заместник- кмет  
 
Мариана Зинкова – Шенкова /п/ 
Началник  на отдел ХСД 
 
Изготвил:  /п/ 
Костадинка Мицина   
мл. експерт в отдел  ХСД 


