
Приложение  към 

Заповед  № 235/24.02.2020 г. 

 

 

 

 

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2020 година 

между училищата, детските градини и ЦПЛР,  и Правила за тяхното прилагане 

 

 

 

 

 Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието и обучението на 

деца и ученици за 2020 г. по бюджета на община Перник се разпределят по следните 

формули в зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2020 година: 

 

   

1. Формула за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за дейност  322  „ Неспециализирани училища”. 

2. Формула за разпределение на средствата за целодневна организация на 

учебния ден. 

3. Формула за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за  дейност  326 „ Професионални паралелки”. 

4. Формула за разпределение на средствата  за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за дейност   318 „ Полудневната подготовка  в 

училище”. 

5. Формула за разпределение на средствата за  издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за  дейност  324  „ Спортни училища”. 

6. Формула за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за  дейност  332  „ ЦПЛР – Ученическо 

общежитие”. 

7. Формула за разпределение на средствата за  издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за  дейност  311  „ Детски градини”. 

8. Формула за разпределение на средствата от местните приходи за издръжка 

на детските градини. 

 

 

 

 

І. Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието и 

обучението на деца и ученици за училищата и ЦПЛР се определят по следната формула: 

 

 

 

 

СФ = ОКФ + ДКФ 

 

където: 

 

 

СФ  - средства по формулата 
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ОКФ  - основен компонент по формулата 

 

ДКФ  - допълнителни компоненти по формулата 

 

 

Основен компонент на формулата са : 

 

СИ  - стандарт за институция 

 

БИ  - брой институции 

 

БП  - брой паралелки 

 

СП  - стандарт за паралелка 

 

БУ  - брой ученици 

 

СУ               - стандарт за ученик 

 

Броят на учениците, броят на паралелките и броят на институциите е съгласно 

данните от информационната  система  на МОН „НЕИСПУО” към  01.01.2020 г. 

 

Стандартите за ученик, паралелка и образователна институция са съгласно Решение 

№ 644/01.11.2019 г. за изменение и допълнение  на Решение № 208 на МС от 16.04.2019 г. 

за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2020 г. 

 

 

Допълнителни компоненти на формулата са : 

 

 

ДТГ  - добавка за отопление  на течно гориво и газ 

 

ДТВГ  - добавка за отопление на  твърдо гориво и ел. енергия 

 

РНР  - резерв за нерегулярни разходи  

 

 

   

Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на 

формулата 

 

  1. Добавката за отопление с течно гориво и газ се предоставя на брой ученик, 

отопляващ се на локална инсталация с течно гориво и газ. Същата компенсира различията в 

разходите на един ученик, произтичащи от вида на отопление на училището. Общият 

размер на добавката е  – 0.95% ( 12 253 164 х 0.95 % =  116405 лв.) и е разпределена както 

следва: сгради с приложени мерки за енергийна ефективност по 106.00 лв., на ученик 

сгради без приложени мерки за енергийна ефективност по 95 лв. на ученик, отопление с газ 

по 100.00 лв. на ученик. 

 

  2. Добавката за отопление с твърдо гориво и ел. енергия се предоставя на 

брой ученик, отопляващ се на локална инсталация с твърдо гориво и ел. енергия. Общият 
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размер на добавката е  –  0.55 % (12 253 164 х 0.55 % =  67 392   лв. ) и е разпределена по 

294.98 лв. на ученик за отопление с твърдо гориво и по 80.00 лв. на ученик за отопление с 

ел. енергия. 

 

  4. Резервът за нерегулярни разходи е в размер на – 0.50 %                                 

(12 253 164 х 0.50 % =  61 266 лв. ) и 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 членовете на комисията, предложили формулата. 

 Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2020 г. се разпределят между 

училищата от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на учениците. 

  РНР се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет и не участва при 

определянето на общия размер на средствата по училища. 

 

 

 

Средства по бюджетите на училищата за 2020 г., над определените по  стандарти, с 

Решение № 644/01.11.2019 г 

 

 

 

 Допълващ стандарт за материална  база за учениците в дневна форма и дуална 

система на обучение 
 

      Допълващият стандарт е в размер на 25 лв. на ученик в дневна форма и 

дуална система на обучение и се включва в бюджета на съответното училище над 

средствата по формулата за 2020 г. и се изчислява както следва: 

 

  ДСМБ = БУДФО *25 лв. 

 

  Където : БУДФО е броят на учениците в дневна форма и дуална система на 

обучение 

 

 

 Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование.  

      

       Нормативът е в размер на 452 лв. на ученик и се предоставя на училище, в 

което интегрирано се обучава ученик със специални образователни потребности. 

Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по 

формулата за 2020 г. и се изчислява както следва: 

 

  НСУПО = БУРПИУ * 452 лв. 

 

  Където:  БУРПИУ - брой ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

училище. 
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 Норматив за ресурсно подпомагане 

 

НРП = БУРПИУ  * 3 329 лв. 

 

 

  Където:  БУРПИУ - брой ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

училище, за които учителите са назначени в съответното училище. 

 

 Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение  

              

Предоставя се над стандарта за ученик в дневна форма на обучение и се разходва за   

възнаграждения на учителите, провеждащи индивидуалното обучението. 

 

ДСУКФО = БУКФО * 1 461 лв. 

 

Където: БУКФО – брой ученици в, обучаващи се в комбинирана форма на 

обучение 

 

  

 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на  

учениците от  І  --  ІV клас .   

   

      Средствата се предоставят въз основа на заявка от училищата при спазване 

изискванията на чл.14 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование. Нормативът се включва в бюджета на 

съответното училище над средствата по формула за 2020 г. 

  Размерът на норматива е 94 лв. за всяко дете в подготвителна група и всеки 

ученик от І – ІV клас, определен с РМС № 644 от 01.11.2019 г. 

 

  НПХДПГУ = ДПГУ *94 + УНЕОО *94 лв. 

 

  Където: ДПГУ – деца в подготвителна група в училище 

 

     УНЕОО – ученици от начален етап на основно образование                             

( І – ІV клас) 

 

 

 Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VІІ  клас.  
 

  Средствата в размер на 805 лв. на едно дете и 2 058 лв. на група се 

предоставят на основание  ПМС № 186//07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден на учениците от І до VІІ клас. Същите се изчисляват, както 

следва: 

   

  СОЦОУД = БУЦОУД *  805 лв. + БГЦОУД  * 2 058 лв. 

 

  Където: БУЦОУД – брой ученици от І до VІІ, обхванати в целодневна 

организация на учебния ден,  БГЦОУД – брой групи за целодневна организация на 

учебния ден 

 



 5 

 Допълващ стандарт за ученик в дневна форма и дуална система на обучение в 

първи и втори гимназиален етап 

 

Допълващият стандарт е в размер на 41 лв. на ученик в професионални и 

непрофилирани паралелки и по 61 лв. на ученик в профилирани паралелки, и се 

включва в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 2020 г. и 

се изчислява както следва: 

 

ДСУГЕО  = БУДФО *41 лв. 

 

ДСУГЕО  = БУДФО *61 лв. 

 

  Където : БУДФО е броят на учениците в дневна форма и дуална  система на 

обучение 

 

 Средства за занимания по интереси 

 

Съгласно чл.16а от Наредбата за финансиране на институциите в системата 

предучилищното и училищното образование от държавния бюджет се предоставят 

целеви средства за занимания по интереси. 
Средствата се предоставят въз основа на норматив за занимания по интереси 

за институция 1900 лв.  и норматив за ученик в дневна форма и  дуална система на 

обучение – 30 лв. 

 

   

  СЗИ =  НИ + БУДФО  * 30 лв. 

 

  Където:  НИ – норматив за институция 

 

                                       БУДФО – брой ученици в дневна форма и дуална система на 

обучение 

 

 

 Допълващ стандарт за поддръжка на автобусите в зависимост от броя на 

местата в автобусите. 

 

До 10 места  -  1 автобус   -  2000  лв. 

От 16 до 25 места -  1 автобус  -  3000 лв. 

От 26 до 29 места -  3 автобуса  -  5000 лв. 

Над 30 места -  3 автобуса  -  6000 лв. 

   

 

  Допълнителни средства определени от финансиращия орган 

 

   

  На основание чл. 68, ал.2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование са  осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън разпределените по 

стандарти на съответната дейност в размер на – 172 982 лв. 
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Формули за разпределение на средствата получени по  стандарти по бюджета на 

община Перник за училищата и ученическото общежитие 

 

 

 

 

1. Формула за разпределение на получените средства за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение за дейност  322 „Неспециализирани 

училища”. 

 

СФ   =  СИ * БИ + СП * БП +  98.00 % СУ * БУ  +  0.95  % ДТГ + 0.55 % ДТВГ +  0.50  %  

РНР  

 

 

  Формула за разпределение на получените средства за целодневна организация 

на учебния ден 

 

 

СФ = НГЦОУД * БГЦОУД  + НУЦОУД * БУЦОУД 

 

  

2. Формула за разпределение на получените средства за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение за дейност  326  „ Професионални 

паралелки”. 

 

 

СФ = СУ * БУ + СП * БП  

 

 

3. Формула за разпределение на получените средства за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение за дейност  318  „ Полудневната 

подготовка  в училище”. 

 

 

СФ =  СД *БД + СГ *БГ  

 

 

4. Формула за разпределение на получените средства за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение за дейност 324 „ Спортни училища”. 

 

СФ  = СИ + СУ * БУ + СП * БП  

 

   

5. Формула за разпределение на получените средства за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение за дейност 332 „ЦПЛР – 

Ученическо  общежитие”. 

 

 

СФ = СИ + СУ *БУ + СГ * БГ 
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  Над  средствата по стандарта от местните приходи са предоставени 25 000 лв. 

за поддръжка на материално-техническата база. 

 

ІІ. Общият размер на средствата по стандарти за детските градини се 

определят по следната формула: 

 

 

СФ = ОКФ + ДКФ 

 

където: 

 

 

СФ  - средства по формулата 

 

ОКФ  - основен компонент по формулата 

 

ДКФ  - допълнителни компоненти по формулата 

 

 

Основен  компонент на формулата са : 

 

 

СИ  - стандарт за институция 

 

БИ  - брой институции 

 

БГ  - брой групи 

 

СЯЦГ  - стандарт за яслена и целодневна група 

 

СППГ  - стандарт за подготвителна полудневна група 

 

БД  - брой деца 

 

СДЯГ  - стандарт за  дете в яслена група 

 

СДЦГ  - стандарт за дете 2– 4 годишна възраст в целодневна група 

 

СДПЦГ - стандарт за дете 5 – 6 годишна възраст в подготвителна целодневна  

                                    група 

СДППГ - стандарт за дете 5 – 6 годишна възраст в подготвителна полудневна         

                                    група 

 

Броят на децата, броят на групите и броят на институциите е съгласно данните от 

информационната  система  на МОН „НЕИСПУО” към  01.01.2020 г. 

 

Стандартите за дете, група и образователна институция са съгласно Решение № 

644/01.11.2019 г. за изменение  на Решение № 208 на МС от 16.04.2019 г. за  приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2020 г. 

Формулата е разработена на база средствата от стандарта за дете на 2-4 годишна 

възраст в целодневна група, тъй като в тази възрастова група броят на децата е най-голям. 
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Допълнителни компоненти на формулата са : 

 

 

 

ДОЛИ  - добавка за отопление  с локална инсталация 

 

ДЛК  - добавка за логопедичен кабинет 

 

РНР  - резерв за нерегулярни разходи   

 

 

 

Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на 

формулата 

 

   

 

1. Добавката за отопление с локална инсталация се предоставя на брой дете, 

отопляващо се на локална  инсталация с течно гориво, пелети или  газ. Същата компенсира 

различията в разходите за издръжка на едно дете, произтичащи от вида на отопление на 

детската градина. Общият размер на добавката е  2.85% ( 3 622 836 х 2.85 % =  103 250 лв.) 

и е разпределена както следва: за отопление с течно гориво по 305 лв. на дете, за отопление 

с пелети – по 260 лв. на дете и за отопление с газ по 172.90 лв. на дете. 

    

 2. Добавката за логопедичен кабинет се предоставя на ДГ № 11 „Знаме на мира”. 

Добавката е  0.15 %  и е в размер на  5 435 лв.  

 

 3. Резервът за нерегулярни разходи е в размер на -  1 %  ( 3 622 836  х  1 % =  36 228 

лв. )   

 

          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, които формират нова група в началото на учебната 

година, както и за  изплащане на разходи с инцидентен характер.  РНР се разходва след 

съгласуване с членовете на комисията, предложили формулата.  

РНР не участва при определянето на общия размер на средствата по детски градини. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2020 г. се разпределят между детските 

градини, пропорционално на броя на децата. 

 

   

 

Средства по бюджетите на детските градини за 2020 г., над определените по  

стандарти, с Решение № 644/01.11.2019 г 

 

 

 Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование.  
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       Нормативът е в размер на  452 лв. на дете и се предоставя на детска градина, в 

която интегрирано се обучават деца със специални образователни потребности. 

Средствата се включват в бюджета на съответната детска градина над средствата по 

формулата за 2020 г. и се изчисляват, както следва: 

 

  НСУПО = БДРПИДГ* 452 лв. 

 

  Където:  БДРПИДГ - брой деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

детска градина. 

 

 Норматив за ресурсно подпомагане 

 

НРП = БДРПИДГ  * 3 329 лв. 

 

 

  Където:  БДРПИДГ - брой деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

детската градина, за които учителите са назначени в съответната детска градина. 

 

 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи 
  

      Средствата се предоставят въз основа на заявка от детската градина при 

спазване изискванията на чл.14 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование. Нормативът се включва в 

бюджета на съответната детска по 94 лв. за всяко дете в подготвителна група, 

определен с РМС № 776 от 30.10.2018 г. 

 

  НПХДПГУ = ДПГДГ *94 

 

  Където: ДПГДГ – деца в подготвителна група в детска градина 

 

              Допълнително финансиране за дейностите по обучението на деца в 

задължителна предучилищна възраст в защитени детски градини или част от нея. 

Допълнителното финансиране  се предоставя по реда на ПМС № 121/2017 г. и се 

определя в размер на 40 на сто от стандарта за дете на 5 и 6 годишна възраст в 

целодневна група, умножен по разликата между 24 и реалния брой деца в 

задължителна предучилищна възраст. 

             В община Перник в списъка на защитените детски градини за 2020 г. е 

определена  ДГ № 12 „Радост“, филиал с. Студена . Размерът на допълнителното 

финансиране е  16 482 лв. (2 747 лв. *40% *15 = 16 482 лв.) 

 

    

 

Формули за разпределение на средствата получени по  стандарти по бюджета на 

община Перник за детските градини 

 

 

 

1. Формула за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение за дейност   311  „ Детски градини”. 
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СФ = СИ * БИ + СЯЦГ * БГ + 96 % СДЦГ 2-4 г. *  БД + 2.85 % ДОЛИ + 0.15 ДЛК + 1.00 % РНР + 

СДПЦГ 5-6 г. * БД +  СДЯГ * БД  + СДППГ 5- 6 г. * БД + СППГ * БГ 

 

 

  ІІІ. Разпределение на средствата от местните приходи за издръжка на 

детските градини 

 

 

  

СФ      =   90 % от средствата *БД + 4.00 % ДОЛИ + 2.20 % ДЦО +   3.80  %  ДТР  

 

където: 

 

СФ  - средства по формулата 

 

БД  - брой деца 

 

ДОЛИ  - добавка за отопление с локална инсталация  

 

ДЦО  - добавка централно отопление 

 

ДТР  - добавка за транспортни разходи 

 

 

  Правила за разпределение на средствата по компонентите  на формулата: 

 

  

   

 1. Добавката за отопление с локална инсталация се предоставя на брой деца, 

отопляващи  се на течно гориво, пелети или газ  и е в размер  на  97.32 лв. средно  на  дете. 

Общият размер на добавката е  – 4.00 % ( 2 000 000   х 4.00 % =  80 000 лв. ) и е 

разпределена както следва: за отопление с течно гориво по 110.95 лв. на дете, за отопление 

с пелети и газ по 90 лв. на дете. 

 

 2. Добавката за централно отопление се предоставя на брой деца, отопляващи  се на 

централно парно и е в размер на  20.45 лв. на  дете. Общият размер на добавката е  – 2.20  %  

(2 000 000   х 2.20  % =  44 000 лв. ) .  

   

 3.  Добавката за транспорт се предоставя на градини, които транспортират храна до 

филиали или други градини, в които няма кухня. Добавката е за  9 градини по 1.37 лв. на 

км. ( ДГ № 2 „Родолюбче”, ДГ „Пролетен цвят”, ДГ № 8 „Изворче”,  ДГ „Пролет”, ДГ № 9 

„Калина Малина”, ДГ № 12 „Радост”, ДГ № 15 „Райна Княгиня”, ДГ „Валентина 

Терешкова” – гр. Батановци и ДГ – с. Драгичево). Общият размер е 3.80 %                                     

( 2 000 000  х 3.80  % =   76 000 лв. ) 

   

   

 ІV. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата, 

детските градини и ЦПЛР 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. 
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1. За разликата между разчетения брой  на децата и учениците, предвиден 

със ЗДБРБ за 2020 г. и броя на децата и учениците по информационната система 

„НЕИСПУО” към 01.01.2020 г.,  се прилагат изискванията на  чл. 282, ал. 14 и ал. 15 от 

ЗПУО. 

 

2. Разпределението на средствата между училищата, детските градини и 

центровете за подкрепа на личностното развитие по формулата се извършва въз основа на 

броя на децата и учениците по информационната система „НЕИСПУО” към 01.01.2020 г.,  

3. Корекция на средствата при промяна  в броя на децата и учениците може се 

прави през бюджетната година  само в следните случаи:  

-  при преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и 

същ  първостепенен разпоредител с бюджет; 

-  когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-

голям  брой деца или ученици в някои звена, ако техният брой е над 10 и е формирана нова 

паралелка или група. 

  4. При намаление на броя на децата и  учениците като цяло за съответната 

дейност, освободените средства по основния  и допълнителни компоненти се отнасят към 

резерва. 

  5. При промяна в размера на стандартите по време на годината, увеличението 

по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и на учениците. 

  6. При закриване на училище остатъка от средствата по формулата се отнасят 

към резерва. 

  7. При увеличаване на броя на децата и учениците  при условие, че  не бъде 

извършена корекция  по бюджета от МОН за увеличения брой деца и няма възможност да 

се осигурят допълнителни средства от местните приходи,  недостигът на средства се 

разпределя между училищата и детските градини, пропорционално на броя учениците и на 

децата към началото на учебната 2020/2021г. 

  8. Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се 

предоставят на училищата до приключване на изпитите за определяне на годишните оценки 

по учебните предмети от училищния учебен план. В случай, когато броят на явилите се 

ученици е по-малък от броя на записаните по данни на НЕИСУО към 01.01.2020 г. на 

училищата се предоставят средства 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. 

  Формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти между 

училищата, детските градини и обслужващите звена и Правилата за промени в 

разпределението на средствата  са разработени  на основание   чл. 282 от ЗПУО, ЗДБРБ за 

2020 г. и ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2020 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


