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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 282, ал. 7 и ал. 12, т. 2 от Закона 
за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № РД-1726/28.02.2017 
г. на Министъра на образованието и науката

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Формула за разпределение на средствата, получена по единни разходни стандарти 
за 2017 година между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с 
бюджет към община Брезник и Правила за промени в разпределението на средствата 
между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2017 г., съгласно 
Приложението.

Препис от Заповедта да се сведе до знанието на директорите на училищата - 
второстепенни разпоредители с бюджет към община Брезник.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Мария Добревска -  
Заместник кмет на община Брезник.

НП/ОСПО и х д
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Приложение към
Заповед № РД_2-152/02.03.2017 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 
2017 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община 
Брезник и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на

компонентите на формулата за 2017 г.

I. Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2017 г. 
между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Брезник.

Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2017 г. служи за 
разпределение на средствата по стандарти между училищата по дейност 322 
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”.

Общият размер на средствата по т. I за училищата се определят по следната 
формула:

СФ = ОКФ + ДКФ
СФ = БУ*ЕРС*94,14% + 4,36%ДУПР+ 1,5%РНР
където:
СФ - средства по формулата 
ОКФ- основни компоненти по формулата 
ДКФ - допълнителни компоненти по формулата 
Основни компоненти на формулите:
БУ - брой ученици съгласно данните от единната информационна система на МОН 

„Админ М” към 01.01.2017 г.
ЕРС - единен разходен стандарт, съгласно Решение № 920 на Министерския съвет от

2016 г. за изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през
2017 г.

Допълнителни компоненти на формулата са:
ДУПР /добавка за условно-постоянни разходи/= училище по 29 000 лв.
РНР /резерв за нерегулярни разходи/= СС * % на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ.
II. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на 

формулата на училищата.
1 .Добавка за условно-постоянни разходи се изчислява:
УПР = БУ * ЕРС* %
29 000 лв. = 384 * 1732 лв.

29 000 лв. = % * 665 088 лв.
29 000 лв./ 665 088 лв.% = 4,36%

Общият размер на добавката е 4.36 % и е разпределена:

- за СУ „Васил Левски” гр. Брезник 333 ученика* 1 732 лв. * 4,36% = 25 148 лв.;
- за ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 51 ученика * 1 732 лв. * 4,36% =3 852 лв.



Същата има за цел да осигури минимален финансов ресурс за всяко учебно заведение, 
като се компенсират разходи с условно-постоянен характер, които не зависят от броя на 
учениците. Това са разходи свързани с експлоатацията и поддръжката на сградния фонд и 
материално-техническата база на училищата, такса смет, комунални разходи и други. 
Добавка за условно-постоянни разходи е предвидена в изпълнение на чл. 282, ал. 18 от ЗПУО

2.Резервът за нерегулярни разходи е в размер на - 1,5 %
РНР = 1,5% (БУ * ЕРС)
РНР= 1,5 % (384 * 1 732 лв.)
РНР = 1,5% от 665 088 лв.
РНР = 9 976 лв. и е разпределен:

- за СУ „Васил Левски” гр. Брезник 333 ученика* 1 732 лв. * 1,5% = 8 651 лв.;
- за ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 51 ученика * 1 732 лв. * 1,5 % = 1 325 лв.
РНР е предвиден в изпълнение на чл. 282, ал. 10 от ЗПУО.
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет 

и се предоставя на второстепенните разпоредители по Правилата за разпределение на 
средствата по допълнителните компоненти на формулата. Резервът може да се използва за 
финансиране на по-голям брой ученици в началото на учебната година, когато формират 
нова паралелка и техният брой е повече от 10, за участие в национални ученически 
олимпиади и други разходи с инцидентен характер. РНР се разходва след съгласуване с ПРБ. 
Директорът представя мотивирано искане, придружено със съответните документи.

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2017 г. се разпределят между училищата 
от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на учениците.

РНР се заделя при първостепенният разпоредител с бюджет и не участва при 
определянето на общия размер на средствата по училища.

III. Формула за разпределение на средствата за ресурсно подпомагане на деца и 
ученици в училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Брезник.

Формулата за разпределение на средствата за ресурсно подпомагане в случаите, в които 
дейностите по ресурсно подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за 
приобщаващо образование се извършва от училището, в което се обучава ученика и служи за 
разпределение на средствата по стандарти между училищата по дейност 338 „Ресурсно 
подпомагане”.

Общият размер на средствата по т.Ш за училищата се определят по следната формула:
СФ = БУСОПРП*НРП*97%+3%РНР
Където
БУСОПРП -  брой ученици със специални образователни потребности, обучаващи се в 

неспециализирани училища, за които дейностите по ресурсно подпомагане се предоставят от 
училището.

НРП -  норматив за ресурсно подпомагане
IV. Средства по бюджетите на училищата за 2017 г., над определените по единни 

разходни стандарти.
1. Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на 

обучение - ДСМБ
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Размерът на допълващия стандарт е определен с РМС № 920 02.11.2016 и е 25 лв. на 
ученик в дневна форма на обучение и се включва в бюджета на съответното училище над 
средствата по формула за 2017 г. и се изчисляват, както следва:

ДСМБ = БУДФО *25 лв.,
където
БУДФО е броят на учениците в дневна форма на обучение.

2. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование- НСУПО.
Нормативът се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик със 

специални образователни потребности.
Нормативът е определен с РМС № 920 от 02.11.2016 г. и е 326 лв. Същият се включва в 

бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2017 г. и се изчислява както 
следва:

НСУПО= БУРПОИ * 326 лв.
Където
БУРПОИ - брой ученици на ресурсно подпомагане, обучаващи се интегрирано в 

неспециализирано училище.
3. Допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителните 

групи в училище и учениците от I- IV клас .
Средствата се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за 

осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане на храненето на децата от 
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. 
Размерът на допълващия стандарт е определен с РМС № 920 от 02.11.2016 г. и е 72 лв. 
Средствата по допълващия стандарт се включва в бюджета на съответното училище над 
средствата по формула за 2017 г. и се изчислява, както следва:

ДСПХДПГУ = ДПГУ * 72 лв. +УНЕОО *72 ЛВ.
където
ДПГУ -  деца от подготвителна група в училище;
УНЕОО -  ученици от начален етап на основно образование (1-1У клас).

4. Норматив за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от 
I до VII клас и в средищните училища

Средствата по норматива се предоставят на основание чл.102, ал.2 от ЗПУО за 
осигуряване на целодневна организация на учебния ден. Нормативът е определен с РМС 
№ 920 от 02.11.2016 г. и е в размер на 580 лв. на един ученик, в това число за поевтиняване 
на обедното хранене. Средствата се предоставят на база на броя на учениците от I до VII 
клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден. Средствата се включват в 
бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2017 г и се изчисляват както 
следва:

НЦОУД = БУЦОУД * 580 лв.
където:
БУЦОУД -  брой ученици от I, II, III, IV, V, VI и VII клас, обхванати в целодневна
организация на учебния ден.
5. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение
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Допълващият стандарт се предоставя над стандарта за ученик в дневна форма на 
обучение в съответния вид училище и се разходва за възнаграждение на учителите, 
провеждащи индивидуалното обучение.

Размерът на допълващия стандарт е определен с РМС № 920 от 02.11.2016 г. и е 862 лв. 
на ученик, обучаващ се в комбинирана форма на обучение в училището.

Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2017 г и се изчисляват както следва:

ДСКУФО=БУКФО * 862 лв.
Където
БУКФО -  брой ученици, обучаващи се в комбинирана форма на обучение.

6. Допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в 
задължителна училищна възраст за защитени училища съгласно чл. 282, ал. 4 и 5 от 
ЗПУО.

Допълнителното финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна 
училищна възраст за защитени училища се предоставят при условията и по реда на ПМС 
№ 212/2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република 
България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.

За учебната 2016/2017 година списъкът на защитените училища е приет с Решение на 
Министерския съвет № 999/18.11.2016 г.

IV. Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2017 г. 
между детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Брезник.

Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2017 г. служи за 
разпределение на средствата по стандарти между училищата по дейност 311 „Детски 
градини”.

Общият размер на средствата по т. IV за детските градини се определят по 
следната формула:

СФ = ОКФ + ДКФ
СФ = БД*ЕРС*86,12% + 12,36%ДУПР+ 1,5%РНР
където:
СФ - средства по формулата
ОКФ- основни компоненти по формулата
ДКФ - допълнителни компоненти по формулата
Основни компоненти на формулите:
БД - брой деца, съгласно данните от единната информационна система на МОН 

„Админ М” към 01.01.2017 г.
ЕРС - единен разходен стандарт, съгласно Решение № 920 на Министерския съвет от

2016 г. за изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през
2017 г.

Допълнителни компоненти на Формулата са:
ДУПР /добавка за условно-постоянни разходи/= детска градина по 19 000 лв.
РНР /резерв за нерегулярни разходи/= СС * % на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ.
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V. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на 
формулата на детските градини.

1 .Добавка за условно-постоянни разходи се изчислява:
УПР = БД * ЕРС* %
19 000 лв. = 70 * 2 193 лв.
19 000лв. = %* 153 510 лв.

19 000 лв./ 153 510 лв.% = 12,38 %
Общият размер на добавката е 12,38 % и е разпределена:
- за ДГ „Брезица” гр. Брезник 65 деца * 2 193лв. * 12,38% = 17 647 лв.;
- за ДГ към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 5 деца * 2 193 лв. * 12,38% =1 357 лв.
Същата има за цел да осигури минимален финансов ресурс за всяко учебно заведение, 

като се компенсират разходи с условно-постоянен характер, които не зависят от броя на 
децата. Това са разходи свързани с експлоатацията и поддръжката на сградния фонд и 
материално-техническата база на детските градини, такса смет, комунални разходи и други. 
Добавка за условно-постоянни разходи е предвидена в изпълнение на чл. 282, ал. 18 от 
ЗПУО

2.Резервът за нерегулярни разходи е в размер на - 1,5 %
РНР= 1,5% (БД * ЕРС)
РНР= 1,5 % (70 * 2 193 лв.)
РНР= 1,5% от 153 510 лв.
РНР = 2 302 лв. и е разпределен:
- за ДГ „Брезица” гр. Брезник 65 деца * 2 193лв. * 1,5% = 2 138 лв.;
- за ДГ към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 5 деца * 2 193 лв. * 1,5 % =164 лв.
РНР е предвиден в изпълнение на чл. 282, ал. 10 от ЗПУО.
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет 

и се предоставя на второстепенните разпоредители по Правилата за разпределение на 
средствата по допълнителните компоненти на формулата. Резервът може да се използва за 
финансиране на по-голям брой деца в началото на учебната година, когато формират нова 
група и други разходи с инцидентен характер. РНР се разходва след съгласуване с членовете 
на комисията, предложили формулата. Директорът представя мотивирано искане, 
придружено със съответните документи.

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2017 г. се разпределят между детските 
градини от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на децата.

РНР се заделя при първостепенният разпоредител с бюджет и не участва при 
определянето на общия размер на средствата по детски градини.

VI. Средства по бюджетите на детските градини за 2017 г., над определените по 
единни разходни стандарти.

1. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование- НСУПО.
Нормативът се предоставя на детската градина, в която интегрирано се обучава дете със 

специални образователни потребности.
Нормативът е определен с РМС № 920 от 02.11.2016 г. и е 326 лв. Същият се включва в 

бюджета на съответната детска градина над средствата по формула за 2017 г. и се изчислява 
както следва:
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НСУПО БУРПОИ * 326 лв.
Където
БУРПОИ - брой деца на ресурсно подпомагане, обучаващи се интегрирано в детската 

градина.

2. Допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи в детските градини.

Средствата се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за 
осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане на храненето на децата от 
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. 
Размерът на допълващия стандарт е определен с РМС № 920 от 02.11.2016 г. и е 72 лв. 
Средствата по допълващия стандарт се включва в бюджета на съответната детска градина 
над средствата по формула за 2017 г. и се изчислява, както следва:

ДСПХДПГДГ = ДПГДГ * 72 лв.
където
ДПГДГ -  деца от подготвителна група в детска градина;

VII. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата, 
детските градини при изменение на броя на децата и учениците, или на стойностите на 
някой от другите компоненти по формулата, въз основа на които се разпределят 
средствата.

1. Разпределението на средствата между училищата и детските градини по формула се 
извършва въз основа на броя на децата и учениците по Националната електронна 
информационна система за предучилищно и училищно образование към 1 януари 2017 г.

2. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат 
на увеличението в броя на учениците и децата в началото на учебната 2017/2018 година, 
спрямо броя им към 01.01.2017 година. Това касае както разпределението на база основни 
компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се 
извършва въз основа на брой ученици.

За броя на учениците и децата се използват данните от Националната електронна 
информационна система за предучилищно и училищно образование. Промяната в размера на 
средствата в резултат на увеличението на броя на учениците и децата се отразява с !4 от 
годишния размер (т.е. само за месеците октомври, ноември и декември) за сметка на 
средствата от РНР по формулата за съответната дейност.

3. При увеличение като цяло на броя на учениците и децата за съответната дейност по 
т. 2 и при условие, че средствата от РНР са по-малко от необходимите, недостигът на 
средства се разпределя между училищата и детските градини, пропорционално на броя на 
учениците и децата към началото на учебната 2017/2018 година.

4. При промяна в размера на стандартите/нормативите по време на годината, 
увеличението се разпределя пропорционално на броя на учениците и децата.

5. При преобразуване на училище и детска градина в рамките на ПРБ остатъкът от 
средства по формула на училищата и детските градини, които се преобразуват, се отнася към 
преобразуваното (новото) училище.

6. При закриване на училище и детска градина остатъкът от средства по формула се 
отнася към резерва.

Формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти между училищата 
и детските градини Второстепенни разпоредители на Община Брезник за 2017 г. и Правилата
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за промени в разпределението на средствата при изменение на основните компоненти на 
формулата за 2017 г. са разработени на основание чл.282 и чл.285 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл. 12 от ПМС № 274/22.12.2016 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година и Заповед 
№ РД09-1726/28.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.
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