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З А П О В Е Д

№ HX

гр. Кубрат, 2019 г.

На основание чл.44 , ал.2,във връзка с чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА , във връзка с 

чл.280 и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

1. Формула за разпределяне на средствата по стандарти „Неспедиализирани училища, без 
професионални гимназии” за дейност Образование и Правила за промени в разпределението на 
средствата между училищата при промяна на броя на учениците в тях, съгласно Приложение 1.

2. Формула за разпределяне на средствата над определените по стандарти и правила за 
промени в разпределение на средствата при промяна на броя на учениците в тях, съгласно 
Приложение 2.

3. Формула за разпределяне на средствата по стандарти „ Детски градини“ и Правила за 
промени в разпределението на средствата между детските гради при промяна на броя децата в тях, 
съгласно Приложение 3.

Срок за изпълнение на заповедта -  бюджетна 2019 г.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Елис Зайкърова -  гл.счетоводител на 
Община Кубрат.

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 
изпълнение.

УТВЪРДЖАВАМ

Заличена информация, на
/V 4 V '

АЛЗЙИЦ НЕБИ основание чл. 23 от ЗЗЛД



Приложение 1 
Към Заповед от^*$г:2019г.

ФОРМУЛА
за разпределение на средствата по ЕРС ’’Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии” във функция „Образование“ и условия за 
разпределение на средствата цо допълнителни компоненти в Община Кубрат

I. Формулата е механизъм за разпределение на средствата от общинския бюджет за 
дейности по възпитание и обучение в общинските, училища в системата на образованието на 
база единни разходни стандарти за един ученик, одобрени от Министерски съвет за 2018 г.

II. Формулата е съвкупност от правила и продължение на стандартите, диференцирани до 
ниво училище.

Общият размер на средствата по стандарти за училищата се разпределят по следната 
формула:
СФ = ОКФ + ДКФ,
Където
СФ -  средства по формула
ОКФ -  основни компоненти по формула; ОКФ = 87% х СУ х БУ + 87% х СП х БП + 86,66 % 
РК+100%СИ
ДКФ -  допълнителни компоненти по формула; ДФК =13% х СУ х БУ+13% СП х БП + 13 % 
РК
СУ -  стандарт ученик
БУ -  брой ученици
СП -  стандарт паралелка
БП -  брой паралелки
РК -  регионален коефициент
СИ -  стандарт институция
Допълнителни компоненти са:
ДПР -  добавка постоянни разходи
ДМУ -  добавка гимназиален етап и малко училище;
РНР -  резерв нерегулярни разходи

Ф О Р М У Л А

СФ= ОКФ + 9,92% ДПР + 1,93 ДМУ + 1,15 % РНР

III. Основни компоненти на формулата:

1 .Брой ученици, съгласно данните от единната информационна система на МОН 
„НЕИСПУО ” към 01.12.201

2. Разходни стандарти, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение 
№ 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

3. За 2019 г. се разпределят 87 % от средствата на база основните компоненти На 
формулата.

IV. Допълнителни компоненти на формулата са допълнителни обективни фактори и 
показатели, определящи различията в разходите за един ученик, отразяващи общинската 
образователна политика:



УСЛОВИЯ И РЕД
за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти на формулата за 

единен разходен стандарт „Общообразователни училища”

1. Допълнителните компоненти са определени в размер на 13 % от общите средства по ЕРС.
II. Допълнителните компоненти са:
1 .Добавка за малко училище се формира като произведение от броя ученици, обучавани в 

съответното училище и стойността за 1 ученик, определена на база процента за този 
допълнителен компонент от общите средства по стандарт. Съставлява 1.93 % от средствата по, 
и се формира както следва:

1.1. Добавка за училище с брой ученици от 0 до 40, в размер на 240 лв.. на ученик;
1.2. Добавка за училище с брой ученици от 41 до 90, в размер на 110 лв. на ученик;
1.3. Добавка за училище с брой ученици от91 до 150, в размер на 75 лв. на ученик.

2. Добавка за постоянни разходи на училището в размер на 30.000 лв. на училище, съставлява 
9.92 % от средствата . С тази добавка се компенсират разходи с условно постоянен характер, 
които не зависят от броя на учениците;

3. Резерв нерегулярни разходи: Във формулата за разпределение на средствата за дейност 
„Неспециализирани училйща“, без професионална гимназия е предвиден резерв за 
нерегулярни разходи в размер на 1,15 % от средствата . Средствата се разходват за:

3.1. Плащане на разходи за извършване на аварийни и неотложни ремонти на база разхода от 
училището, надлежно обоснован пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

3.2. Плащане на разходи за участие в национални състезания, олимпиади и ученически 
спортни игри през 2019 г. по утвърден график и/или календар на МОН на база разхода направен 
от училището или общината.

3.3. Плащане на разходи за организиране и провеждане общински празници, конкурси, 
викторини, семинари,- състезания в които участват ученици или учители от повече от едно 
училище от общината.

3.4. Плащане, на разходи за превоз на ученици с училищните автобуси, необезпечени от 
целевите средства, предоставени от МОН.

Директорите на училища представят пред първостепенния разпоредител с бюджетни 
кредити информация (с приложени копия на първични документи) за извършените разходи по 
т.1-4 към 30.06.2019г. и към 10.10.2019г. Ако исканите средства са в по-голям размер от 
планираните, средствата се разпределят пропорционално. Неразпределените към 10.11.2019г. 
средства от резерва за нерегулярни разходи се предоставят на училищата, като се разпределят 
пропорционално на средствата по формулата и брой на учениците, съгласно информационна 
система „НЕИСПУО ” към начало на учебната 2019/ 2020 година.

Кметът на Община Кубрат разпределя средствата от резерва- след обсъждане с комисия, 
определена със Заповед № 07/03.01.2019г.. Училищата извършват промените на бюджета си за 
2019г. със средства от разпределение на резерва за нерегулярни разходи въз основа на заповед 
от първостепенния разпоредител за корекция на бюджетните взаимоотношения.



П Р А В И Л А
за коригиране на средствата, които получава всяко едно училище при промяна в

броя на учениците

1. Формулата за разпределение на средствата по единните разходни стандарти не 
се променя през бюджетната година.

2. Корекция на средствата се допуска при промяна на единния разходен стандарт 
през бюджетната година от Министерския съвет.

3. Корекция на средствата, които получава всяко училище, се допуска при промяна 
на броя на учениците в тях, както следва:

3.1,3а учебната 2018/2019г., считано от 01.01.2019г. се разпределят средствата по 
стандарти и броя на учениците към О1.12.2018г., съгласно данни от информационната 
система „ПЕИСПУО ”.

3.2. За учебната 2019/2020г„ считано от 01.10.2019г. се разпределят средствата по 
стандарти и броя на учениците към 01.10.2019г., съгласно данни от информационната 
система „ПЕИСПУО “ , .

4. Когато движението на ученици е в рамките на общината -  разпределението на 
средствата между училищата, в които се обучава ученикът се разпределят 
пропорционално между тях за оставащите месеци, съгласно т.3.2 от настоящите 
правила.

З.Когато след извършването на корекция е налице положителна разлика между 
разчетния брой на учениците и действителния брой ученици, то превишението на 
средствата се заделя в резерв при първостепенния разпоредител с бюджетни кредити до 
последваща актуализация за намаляване на средствата разпределяни по формула за 
дейност Общообразователни училища.

6. Когато разчетеният брой на учениците, по който са получени средствата по 
стандарти, е по-нисък от действителния брой ученици, по който се разпределят 
средствата по формула, недостигът се разпределя пропорционално на средствата по 
формула до извършване на корекция за увеличаване на средствата.

7. Корекции по бюджета за 2019г., извършени в следствие на постъпили 
допълнителни средства за функция „Образование” се разпределят между училища, 
пропорционално по формулата.

8. Корекциите по бюджетите се извършват със заповед на Кмета на Община 
Кубрат.



Приложение 2 
Към Заповед ....от 2019 г.

Условия и ред за разпределение на средствата над определените по
стандарти:

1 .Норматив за ресурсно подпомагане

А/ Норматив за дете/ученик на ресурсно .подпомагане
Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 

30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане 
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 
през 2019 г..Стандарта се предоставя за деца и ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски градини,където обучението се осъществява от училището. 
Добавката е в размер на 2889 лв. на ученик/дете. Същата се включва в бюджета на 
училището или детската градина над средствата по формула и се изчислява както следва:

СФ = БУРПИУ * 2889 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище или ДГ за деца и ученици на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в училища и детски градини;
БУРПИУ -  брой ученици/деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в училището или 
детската градина.

Б /Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете / ученик на 
ресурсно подпомагане“

Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 
30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане 
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 
през 2019 г.. Стандарта се предоставя за. деца и ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски градини, където обучението се осъществява от РЦППП0. 
Добавката е в размер на 405 лв. на ученик/дете. Същата се включва в бюджета на училището 
или детската градина над средствата по формула и се изчислява както следва:

СФ = БУРПИУ * 405 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище или ДГ за деца и ученици на 

ресурсно подпомагане, интегрирани в училища й детски градини;
БУРПИУ -  брой ученици/деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

училището или детската градина.



2. „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи и учениците от I — IV клас”- Норматива е определен от Министерския съвет, 
Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за 
изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019
г..Стандарта се предоставя за. деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в 
училища и детски градини в размер на 94 лв. на ученик от I -  IV клас и деца на 5 и 6г. от ДГ. 
Същата се включва в бюджета на училището или детската градина над средствата по 
формула и се изчислява както следва:
СФ = БУ/БД * 94 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище / ЦДГ '
БУ/БД -  брой ученици/брой деца

3. „Допълващ стандарт за материална база ” - Стандарта е определен от 
Министерския съвет съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на 
Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019 г..
СФ = БУДФО * 25 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище за добавка за подобряване на материално 
техническата база;
БУДФО -  брой ученици в дневна форма на обучение.

4. „ Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от I до VII клас“
А/ Норматив за група за целодневна организация на учебния ден. Норматива е определен от 
Министерския съвет, Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 
30.10.2018г, за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.в 
размер на 1758 лв. на група . Същите се включват в бюджета на училището над средствата по 
формула и се изчислява както следва:
СФ -  БГ * 1758 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище за ученици от I до VII клас 
БГ -  брой групи за целодневна организация ,

Б/ Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден.Норматива е 
определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно 
Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 
2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели през 2019 г. в размер на 688 лв. на ученик . Същите се включват в 
бюджета на училището над средствата по формула и се изчислява както следва:
СФ = БУ * 688 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище за ученици от I до VII клас
БУ -  брой ученици от I до VII клас, включени в групите за целодневна организация,
В/Средства за регионален коефициент

- Средствата по точка А умножени по регионалния коефициент( 0,068) -
- Средствата по точка Б умножени по регионалния коефициент( 0,068)



5. „ Средства за занимания по интереси за неспециализирани , 
специализирани и специални училища“
А/ Норматив за институция

Норматива е определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от Министерския 
съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския 
съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели през 2019 г.в размер на 1900 лв. за институция. Същите се включват в 
бюджета на училището над средствата по формула. •

Б/ Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение
Норматива е определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от 

Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 
277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. в размер на 30 лв. на 
ученик . Същите се включват в бюджета на училището над средствата по формула и се 
изчислява както следва:
СФ =БУ * 88% от норматива за занимания по интереси за ученик 
СФ -  средства, който получава всяко училище 
БУ -  брой ученици дневна форма на обучение

6. Норматив за стипендии
А/ - за ученик в гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и 
неспециализирани училища с изключение на професионалните паралелки от направление „ 
Стопанско управление и социални науки“ и „Услуги за личността“ . Норматива е определен 
от Министерския съвет, Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение 
№ 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за 
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели през 2019 г. в размер на 87 лв. на ученик . Същите се включват в бюджета на 
училището над средствата по формула и се изчислява както следва:
СФ = БУ * 87 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ -  брой ученици дневна форма на обучение
Б/ - за ученик професионална паралелка -  на паралелките от направление,, Стопанско 
управление и социални науки“ и „Услуги за личността“. Норматива е определен от 
Министерския съвет, Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 
776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за 
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели през 2019 г. в размер на 97 лв. на ученик . Същите се включват в бюджета на 
училището над средствата по формула и се изчислява както следва:

СФ = БУ * 97 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ -  брой ученици дневна форма на обучение



Т.Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на 
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост 
от броя на местата в автобусите

Норматива е определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от 
Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 
277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. в размер на 5000 лв. за 
автобус с места от 26 до 29 и в размер на 6000 лв. за автобус над 30 места. Същите се 
включват в бюджета на училището над средствата по формула и се изчислява както следва: 
СФ = БА * сума според местата в автобуса 
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БА -  брой автобуси

С •

8. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална 
система на обучение в първи и втори гимназиален етап

Норматива е определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от 
Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 
277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. в размер на 39 лв. за 
ученик. Същите се включват в бюджета на училището над средствата по формула и се 
изчислява както следва:
СФ = БУ * 39 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ -  брой ученици

9. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващо 
се в ЦСОП

Норматива е определен от Министерския съвет, Стандарта е определен от 
Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 
277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. в размер на 15 лв. за 
ученик. Същите се включват в бюджета на училището над средствата по формула и се 
изчислява както следва:
СФ = БУ * 15 лв. ' •
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ -  брой ученици



10.Други форми на обучение
A/Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение.
Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за 
изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности е натурални и стойностни показатели през 2019 г.. 
Стандарта се предоставя за ученици в самостоятелна форма на обучение в училищата в 
размер на 529 лв. на ученик. Същата се включва в бюджета на училището или детската 
градина над средствата по формула и се изчислява както следва:
СФ = БУ * 529 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ- брой ученици
Б/ Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение.
Стандарта е определен от Министерския съвет, съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за 
изменение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.. 
Стандарта се предоставя за ученици в индивидуална форма на обучение в училищата в 
размер на 4356 лв. на ученик. Същата се включва в бюджета на училището или детската 
градина над средствата по формула и се изчислява както следва:
СФ = БУ * 4356 лв.
СФ -  средства, които получава всяко училище 
БУ- брой ученици



- Приложение 3
Към Заповед С/тГ. от 2019 г.

ФОРМУЛА
за средствата по стандарти и Правила за разпределение на средствата за 
Детските градини в Община Кубрат

Формулата е механизъм за разпределение на средствата от общинския бюджет за 
дейности по възпитание, подготовка и обучение в общинските ДГ в системата на 
образованието на база стандарти. Стандарта е определен от Министерския съвет, 
съгласно Решение № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение ,№ 277 на 
Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.. Формулата е съвкупност от 
правила и продължение на стандартите, диференцирани до ниво ДГ.

I. Основни компоненти на формулата:
1 .Стандарт институция
2. Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище. '
3. Стандарт дете в 2 - 4  годишна възраст в целодневна група
4. Стандарт дете в 5 - 6 годишна възраст в целодневна група
5. Средства по регионален коефициент

II. Ф О Р М У Л А

1. Стандарт институция -  100 %

2. Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище -100%

3. Стандарт дете в 2 -  4 годишна възраст в целодневна група 
СФ = К х БД

СФ -  средства по формула 
К -  стандарт за дете
БД -  брой деца ■ -

4. Стандарт дете в 5 - 6 годишна възраст в целодневна група 
СФ = К х БД
СФ -  средства по формула 
К -  стандарт за дете 
БД — брой деца

5. Средства по регионален коефициент .
СФ = Сума (т.2 + т.З + т.4)* 0,068(регионален коефициент)



П Р А В И Л А
за коригиране на средствата, които получава всяка ДГ при промяна в броя на децата

1 .Формулата за разпределение на средствата по единният разходен стандарт не се 
променя през бюджетната година. ^

2. Корекция на средствата се допуска.при промяна на единния разходен стандарт през 
бюджетната година от Министерския съвет.

3. Корекция на средствата, които получава всяка ДГ, се допуска при промяна на броя на 
децата в тях, както следва:
3.1 За учебната 2018/2019г., считано от 01.01.2019г. се разпределят средствата по 
стандарти й броя на децата към 01.12.2018г., съгласно данни от информационната 
система „НЕИСПУО ”. '
3.2. За учебната 2019/2020г., считано от 01.10.2019г. се разпределят средствата по 
стандарти- и броя на децата в началото на учебната година, съгласно данни от 
информационната система „НЕИСПУО ”.
4. Когато и след извършването на корекцията за съответната учебна година е налице 
положителна разлика между разчетния брой на децата и действителния брой деца, то 
превишението на средствата се разпределя пропорционално на средствата по 
формулата за разкриване на нови групи, след извършване на корекция.
5. При липса на достатъчен брой деца за разкриване на нови групи, средствата се 
прибавят към останалите, разпределени по формула.
6. Когато разчетения брой на децата, по който са получени средствата по ЕРС, е по- 
нисък от действителния брой деца по който се разпределят средствата по формула, 
недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършване на 
корекция за увеличаване на средствата.
7. Корекции по бюджета за 2019г. , се извършват и в следствие на постъпили 
допълнителни средства по стандартите във функция „Образование” и се разпределят 
между детските гради пропорционално по формула.
8. Корекциите по бюджетите се извършват със заповед на Кмета на Община Кубрат.


