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Приложение към Заповед №РД- РД-0130/24.02.2017г.                                                                                                
 
 
 
 

ФОРМУЛА 
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ 

В ДЕЙНОСТ 311 “ДЕТСКИ ГРАДИНИ” ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Формулата за разпределение на средствата за детските градини в Община Смолян е 
продължение на единния разходен стандарт /ЕРС/, с възможност за допълнителна 
диференциация на ниво първостепенен разпоредител с бюджет /ПРБ/, с оглед изпълнение на 
общинската политика в сферата на образованието. 

Общият размер на средствата по ЕРС за общинските детски градини включва основни и 
допълнителни компоненти и се определя по следната формула: 

 
СФ = ОКФ + ДКФ 
СФ – средства по формулата 
ОКФ – основни компоненти по формулата 
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 
 
 

І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 
 
 Основните компоненти по формулата са: 
 

1.   Единен разходен стандарт за дейността, съгласно РМС №920/02.11.2016г. за изменение 
на РМС №304 от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2017 г. За 2017 година, ЕРС за дейност 311 са 
както следва: 
 

• за целодневна група в детска градина за деца  
      от 2 до 4 – годишна възраст /включително/    - 1 872 лв. – ЕРС - 1 
• за яслена група към детска градина                 - 1 244 лв.  - ЕРС - 2 
• за подготвителна целодневна група в  
      детска градина  (5 и 6-годишни)                      -  2 130 лв. – ЕРС - 3 
• за подготвителна полудневна група в  
      детска градина  (5 и 6-годишни)                      -  1 117 лв. – ЕРС - 4 

 
2. Брой деца, съгласно данните по информационна система на МОН към 01.01.2017 г. в 

съответното  детско заведение – БД 
 
Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя 84% по единен 

разходен стандарт за всяка детска градина, както следва: 
 

           84% х ЕРС-1 х БД   +  84% х ЕРС-2 х БД  +  84% х ЕРС-3 х БД             
            
           ЕРС-1  – единен разходен стандарт за деца от 2 до 4 години включително 
           ЕРС-2 –  единен разходен стандарт за  деца в яслена група  
           ЕРС-3 –  единен разходен стандарт за подготвителна целодневна група в детска градина 
           БД – брой деца 
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Децата на пет и шест години, обучаващи се в подготвителна полудневна група в детска 

градина, получават на сто процента средствата по единен разходен стандарт – 4. Средствата по 
формулата за тях са в следното съотношение:  
 

 СФ = 100% х ЕРС-4 х БД 
          
         СФ – средства по формулата  
         ЕРС- 4 - единен разходен стандарт за 5 – 6-годишни деца, обучаващи се в полудневни 
групи 
         БД - брой на 5 – 6-годишните  деца  

 
 

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ 
 

Целта на допълнителните компоненти по формулата е отчитане на общи и специфични 
характеристики на общинските детски градини, както и на различията между тях, в контекста 
на общинската образователна политика. За 2017 година първостепенният разпоредител с 
бюджет утвърждава следните допълнителни компоненти: 

 
• Добавка за детска градина с по-малко от 120 деца (ДДГ) 

 
• Добавка за детска градина, отдалечена от общинския център (ДДГотд) 

 
• Добавка за условно постоянни разходи (ДУПР)  

 
Разпределението на средствата за допълнителните компоненти се извършва по 

посочените в т. IV правила, които са неразделна част от настоящата формула. 
 
 

III. ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВИ, НАД ТЕЗИ ПО ФОРМУЛАТА 
 

• Норматив за подпомагане храненето на децата /НХ/ от подготвителните групи 
/5 и 6-годишни/  – 72 лева на дете.  Разпределя се по детски градини, както 
следва:  100% х БД х ДХ  

 
• Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование на деца 

/НПО/, интегрирани в общинските детски градини - 326 лева на дете. Разпределя 
се по детски градини, както следва:  100% х БД х ДПО 

 
 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
КОМПОНЕНТИ И РЕЗЕРВА И ПРИ ПРОМЯНА В БРОЯ НА ДЕЦАТА ИЛИ НА 

СТОЙНОСТИТЕ НА ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА 
 
       Разпределението на средствата по посочените в т.II допълнителни компоненти се 
извършва по ред и в процентно съотношение, както следва: 
 

• Добавка за детска градина (ДДГ) с по-малко от 120 деца - 3% - тази добавка 
получават шест общински детски градини, с брой на децата по-малък от 120. 
През учебната 2016/2017 година това са: ДГ „Славейче” - Смолян, ДГ 
„Веселушко”-Смолян, ДГ „Детелина” - с. Широка лъка, ДГ „Изворче” - с. 
Момчиловци, ДГ „Русалка” - с. Търън и ДГ „Дъга” - с. Смилян. 
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• Добавка за детска градина, отдалечена от общинския център (ДДГотд) - 1% 
- тази добавка получават четири детски градини в селата на територията на 
Община Смолян: ДГ „Детелина” - с. Широка лъка, ДГ „Изворче” - с. 
Момчиловци, ДГ „Русалка” - с. Търън и ДГ „Дъга” - с. Смилян. 

        
• Добавка за условно постоянни разходи (ДУПР) - 9% - тази добавка получават 

всички общински детски градини, които през учебната 2016/2017 година са общо 
12. 

 
    След определяне на допълнителните компоненти по формулата, същата придобива 

следния вид: 
 
    СФ =  84% х ЕРС-1 х БД  +  84% х ЕРС-2 х БД  +  84% х ЕРС-3 х БД  +   
               100% х ЕРС- 4 х БД  +  3%ДДГ  + 1%ДДГотд  + 9%ДУПР 

 
СФ – средства по формулата 
ЕРС-1  – единен разходен стандарт за деца от 2 до 4 години включително 
ЕРС-2 – единен разходен стандарт за деца в яслена група  
ЕРС-3 – единен разходен стандарт за 5-6-годишни деца в подготвителна целодневна група 
ЕРС-4 – единен разходен стандарт за 5-6-годишни деца, в подготвителна полудневна група 
БД – брой деца  
ДДГ  – добавка за детска градина с брой деца под 120 
ДДГотд – добавка за детска градина, отдалечена от общинския център 
ДУПР – добавка за условно-постоянни разходи                 
Р – резерв за нерегулярни разходи 

 
 

                КОРИГИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛАТА  
 

       Формулата за разпределение на средствата не може да бъде променяна по време на 
бюджетната година. 

ПРБ прави корекции на средствата по формулата само при промяна на стойността на 
единния разходен стандарт или на броя на децата. 

Промяна в разпределението на средствата по формулата при изменение на броя на 
децата през бюджетната година се допуска само в следните случаи:  

-при преместване на деца между звена, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет; 

-когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият 
брой деца в някои звена, при намаление на броя на децата в други звена, финансирани от същия 
първостепенен разпоредител с бюджет.    

 
РЕЗЕРВ ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ 

 
    В изпълнение на чл.282, ал.10 от Закона за предучилищното и училищното образование 

ПРБ заделя резерв за нерегулярни разходи /РНР/ в размер 3% от средствата по единния 
разходен стандарт. Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2017 година се разпределят 
между  общинските детски градини, пропорционално на броя на децата към 30.09.2017 година. 
           РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на 
общинските детски градини за 2017 година. 
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ФОРМУЛА 
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ 

В ДЕЙНОСТ 322  “НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА,  
БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ” ЗА 2017 ГОДИНА 

 
 
            Формулата за разпределение на средствата за неспециализирани училища в Община 
Смолян е продължение на единния разходен стандарт /ЕРС/, с възможност за допълнителна 
диференциация на ниво първостепенен разпоредител с бюджет /ПРБ/, с оглед изпълнение на 
общинската политика в сферата на образованието. 

Общият размер на средствата по ЕРС за неспециализирани училища включва основни и 
допълнителни компоненти и се определя по следната формула: 
 
 СФ = ОКФ + ДКФ  
 СФ - средства по формулата;  

ОКФ – основни компоненти по формулата 
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 
 

 
                                         І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 

 
      Основните компоненти на формулата са: 
 

1. Единен разходен стандарт за дейността, съгласно Решение №920/02.11.2016 г. на МС 
за изменение на Решение №304 на МС от 2016 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 г. За 
2017 година ЕРС за дейност 322 е 1 611 лв. 
 

2. Брой ученици, съгласно данните от единната информационна система на МОН „Админ 
М” към 01.01.2017 г. в съответното училище – БУ 

 
Тези компоненти са задължителни за формулата и са в следното съотношение:  

 
86,6% х  ЕРС х БУ 
ЕРС – единен разходен стандарт 
БУ – брой ученици 

 
 
                                  ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ  

 
 Целта на допълнителните компоненти във формулата е отчитане на общи и специфични 

характеристики на училищата, както и на различията между тях, в контекста на общинската 
образователна политика. За 2017 година първостепенният разпоредител с бюджет утвърждава 
следните допълнителни компоненти:  

 
• Добавка за течно гориво /Дтг/ 
• Добавка за твърдо гориво /Дтвг/ 
• Добавка за условни постоянни разходи /Дупр/  
• Добавка за училища с брой ученици под 300 и под 100 /Дбу/ 
• Добавка за етап/степен на образование /Десо/ 
• Резерв /Р/ 
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Разпределението на средствата по допълнителните компоненти се извършва по 

посочените в т. IV правила, които са неразделна част от настоящата формула 
 
 
 

III. ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ, 
НАД ТЕЗИ ПО ФОРМУЛАТА 

 
• За индивидуална форма на обучение – 3 070 лева. Разпределя се по училища  на  

100% х ЕРС х БУ 
 

• За самостоятелна форма на обучение –  373 лева. Разпределя се по училища  на  
100% х ЕРС х БУ 

 
• Допълващ стандарт за материална база на училищата за ученици на редовна 

форма на обучение. Разпределя се по училища на 100% х БУ х ДПМБ (добавка за 
подобряване на материалната база) - 25 лева за един ученик 

 
• Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование. Разпределя 

се на 100% х БУ х НПО  (норматив за приобщаващо образование) - 326 лева за 
един ученик 

 
• Норматив за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици 

от I до VII клас и в средищните училища. Разпределя се на 100% х БУ х ДЦО 
(добавка целодневна организация) - 580 лв. за един ученик  

 
• Норматив за подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас. Разпределя 

се на 100% х БУ х ДХ (добавка хранене) - 72 лв. за един ученик 
 

• Норматив за стипендии. Разпределят се на база брой ученици, имащи право на 
стипендия - по 87 лв. на ученик  

 
• Средства за защитени училища. Разпределят се съгласно разпоредбите на ПМС 

№212/02.09.2008 год. за приемане на критерии за определяне на защитените 
училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително 
финансиране 

 
• Средства за учебници и учебни комплекти, за транспорт на ученици, 

педагогически персонал и други целеви средства – за учебници и учебни 
комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от I до VII клас се разпределят 
съгласно ПМС №79/13.04.2016 г. Останалите средства се разпределят в 
съответствие с изискванията на конкретните нормативни актове 

        
 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
КОМПОНЕНТИ И РЕЗЕРВА И ПРИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ИЛИ НА   

СТОЙНОСТИТЕ НА ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА 
 
       Разпределението на средствата по посочените в т.II допълнителни компоненти се 
извършва по ред и в процентно съотношение, както следва:  
 

• Добавка за течно гориво /Дтг/ - 1,7%. Тази добавка получават училищата, които 
се отопляват на течно гориво или газ. ОУ „Ив. Вазов”-Смолян, и ПГПЧЕ „Ив. 
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Вазов”-Смолян, получават добавката в половин размер, тъй като двете училища 
се помещават в една обща сграда. 

 
• Добавка за твърдо гориво /Дтвг/ – 0,3 %. Тази добавка получават три училища, 

които се отопляват на твърдо гориво – ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян, 
ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда; 

 
• Добавка за условно постоянни разходи /Дупр/ - 6,8%. Получават я всички 

училища;  
 

• Добавка за училища с брой ученици под 300 и под 100 /Дбу/ - 0,3% за училища 
с брой ученици под 300 до 101 и 0,5% с брой ученици под 100; 

 
• Добавка за етап /степен на образование /Десо/ - общо 1,8%, разпределена, 

както следва: 0,5% за ученици от начален етап І–ІV клас; 0,6% за ученици от 
прогимназиален етап V-VІІІ клас; 0,7% за ученици гимназиален етап /средна 
степен/ ІХ-ХІІ клас. Тази добавка, изчислена на база брой ученици в съответния 
образователен етап/степен, получават всички училища. В профилираните 
гимназии и паралелки с прием след VII клас, за учениците в VIII клас училището 
получава добавка 0,5%, а за учениците от IX клас – 0,6%. 

 
• Резерв /Р/ – 2% за нерегулярни разходи 

 
     След определяне на допълнителните компоненти формулата придобива следния 

вид: 
СФ = 86,6% х ЕРС х БУ + 1,7%Дтг + 0,3%Дтвг + 6,8%Дупр + 0,3%/0,5Дбу + 

1,8%Десо /0,5% + 0,6% +0,7%/  +  2%Р  
СФ – средства по формулата 
 

        
                КОРИГИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛАТА  

 
       Формулата за разпределение на средствата не може да бъде променяна по време на 
бюджетната година. 

ПРБ прави корекции на средствата по формулата само при промяна на стойността на 
единния разходен стандарт или на броя на учениците, съгласувано с директорите. 

Промяна в разпределението на средствата по формулата при изменение на броя на 
учениците през бюджетната година се допуска само в следните случаи, след съгласуване с 
директорите на училища:  

-при преместване на ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет; 

-когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият 
брой ученици в някои звена, при намаление на броя на учениците в други звена, финансирани 
от същия първостепенен разпоредител с бюджет.    

 
 

РЕЗЕРВ ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ 
 

    В изпълнение на чл.282, ал.10 от Закона за предучилищното и училищното образование 
ПРБ заделя резерв в размер 2% от  средствата по единния разходен стандарт. 

   Резервът за нерегулярни разходи (РНР) се разходва по следния начин: 
         1. За планове за оптимизация на разходите на училищата, предложени в изпълнение на 
чл.13 от Наредбата №3/18.02.2008 г. на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за 
определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, след съгласуване с  
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директорите до 30.09.2017 година. Кандидатстването на всяко училище става с мотивирано 
искане от директора. 
          2. Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2017 г. година се разпределят между 
училищата, пропорционално на броя на учениците към 30.09.2017 г. 
           РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на 
училищата и обслужващите звена за 2017 г. 
 

ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛАТА 
 

Формулата определя годишната сума за всяко отделно училище. ПРБ предоставя на 
училищата средствата по единните разходни стандарти, разпределени по формулата, в срок до 
7 работни дни от получаването им от централния бюджет. 
        През бюджетната година директорът на училището се разпорежда със средствата, като 
задължително осигурява обучението на учениците и издръжката за нормален учебен процес. 
При необходимост до три дни преди края на всяко тримесечие извършва компенсирани 
промени по плана за приходите и разходите, в т. ч. и по дейности, като уведомява 
първостепенния разпоредител с бюджет за това.  
 

 СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТ 332 “ОБЩЕЖИТИЯ” 
          

 През учебната 2016/2017 година в община Смолян функционира само един Център за 
подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ по чл.49, ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование-Ученическо общежитие /УО/ ”Васил Димитров”-Смолян. Средствата 
за него няма да се разпределят по формула. Общежитието ще получава 100% от единния 
разходен стандарт, който за 2017 г. е в размер на 1 656 лева на ученик. 

През бюджетната година директорът на ЦПЛР - УО ”Васил Димитров”-Смолян, се 
разпорежда със средствата, като задължително осигурява обучението на учениците и 
издръжката за нормален учебен процес. При необходимост до три дни преди края на всяко 
тримесечие извършва компенсирани промени по плана за приходите и разходите, като 
уведомява първостепенния разпоредител с бюджет за това.  

Утвърдените формули се прилагат, считано от 01.01.2017 година и не се променят 
до края на бюджетната 2017 година. 
 

 


