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                                                    Приложение към Заповед № РД – 0143 / 26.02.2019 г.                                                                    
 

 

 

 

ФОРМУЛА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ  

В ДЕЙНОСТ 311 “ДЕТСКИ ГРАДИНИ” ЗА 2019 ГОДИНА 

 
Формулата за разпределение на средствата за детските градини в Община Смолян за 

2019-та година е начин за прилагане на стандартите /С/ за дейност 311, съгласно РМС 

№776/30.10.2018 год. за изменение и допълнение на РМС №277 от 2018 год. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 
2019 година. С формулата се извършва диференциация на ниво първостепенен разпоредител с 
бюджет /ПРБ/ на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по 
възпитанието и обучението на децата, с оглед изпълнение на общинската политика в 
системата на предучилищното и училищното образование в Община Смолян. 

Общият размер на средствата по стандарти 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, както следва: 
 

 1.   Стандарт за дете /СД/:  

      -за дете в яслена група /СД -1/                                                          - 1 294 лв.  

            -за дете от 2 до 4-годишна възраст в целодневна група  /СД -2/   - 2 190 лв.  

            -за дете от 5 до 6-годишна възраст в целодневна група  /СД -3/   - 2 405 лв.   

            -за дете от 5 до 6-годишна възраст в полудневна група  /СД- 4/  -  1 355 лв.           

2. Стандарт за яслена и целодневна група /СЯЦГ/                        -  4 664 лв. 

3. Стандарт за подготвителна полудневна група /СППГ/            -  1 944 лв. 

4. Стандарт за институция /СИ/                                                       -  23 800 лв.  

5. Средства по регионален коефициент                                         - 113 236 лв. 

 

6. Брой деца /БД/ и брой групи /Г/, съгласно данните по НЕИСПУО на МОН към 

01.01.2019 г. в съответната  детска градина. 
 

Основните компоненти са задължителни за формулата и ПРБ ги разпределя в 

размер на 96% по ЕРС за всяка детска градина, както следва: 

 

 

96% х СД-1 х БД + 96% х СД-2 х БД + 96% х СД-3 х БД + 96% х СД-4 х БД + 96% х 

СЯЦГ + 96% х СППГ + 96% х СИ       
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ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ 

 

Целта на допълнителните компоненти по формулата е отчитане на специфични 

географски и демографски характеристики на общинските детски градини, в контекста на 
общинската образователна политика, както и предвиждане на средства за нерегулярни разходи 

в сферата на предучилищното образование. За 2019 година ПРБ утвърждава следните  
допълнителни компоненти: 

 

а.  Добавка за детска градина, отдалечена от общинския център (ДДГотд) – 2% 

 

б.  Резерв за нерегулярни разходи /Р/ - 2% 

  

Разпределението на средствата за допълнителните компоненти се извършва по 
посочените в т. IV правила, които са неразделна част от настоящата формула. 

 

 

III. ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВИ И СРЕДСТВА, НАД ТЕЗИ ПО ФОРМУЛАТА 

 

• Регионален коефициент – 0,034 – прилага се спрямо всички детски градини; 

 

• Норматив за подпомагане храненето на децата /НХ/ от подготвителните 
групи /5 и 6-годишни/  – 94 лв. на дете.  Разпределя се по детски градини на 
100% х БД х НХ;  

 

• Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете 
/НПО/ на ресурсно подпомагане – 405 лв. на дете. Разпределя се по детски 

градини на 100% х БД х НПО; 

 

• Норматив за ресурсно подпомагане /НРП/ – 2 889 лв. на дете. Разпределя се 
по детски градини на 100% х БД х НРП; 

 

• Средства за защитени детски градини – общо 11 184 лв. - разпределят се за 
четири детски градини: ДГ „Детелина“ – с. Широка лъка; ДГ „Изворче” – с. 
Момчиловци; ДГ „Русалка” – с. Търън; ДГ „Дъга” – с. Смилян. 

 

 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

КОМПОНЕНТИ 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, отдалечена от общинския център (ДДГотд) - 2% 

- добавката получават по равно четирите общински 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. 

        

• Резерв за нерегулярни разходи /Р/ -2% - на основание чл. 282, ал. 11 от Закона 
за предучилищното и училищното образование ПРБ заделя резерв за нерегулярни разходи 

/РНР/ в размер на 2% от средствата. Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2019 година 
се разпределят между общинските детски градини, пропорционално на броя на децата към 
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30.09.2019 година. РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по 
бюджета на общинските детски градини за 2019 година. 
 

След определяне на допълнителнителните компоненти по формулата същата 

придобива следния вид: 

 

 

СФ = 96% х СД-1 х БД + 96% х СД-2 х БД + 96% х СД-3 х БД + 96 % х СД-4 х БД + 

96% х СЯЦГ + 96% х СППГ + 96% х СИ х / 0,034 +2% х ДДГотд + 2% Р       

 

     

 

                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 
стандарта 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 институции, финансирани от един и същ 

първостепенен разпоредител с бюджет; 
-когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият 

брой деца или групи в някои институции, при намаление на броя на децата в други 

институции, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.    
                                                                 

                                                            

                                    

ФОРМУЛА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ 322  

“НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ” ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

Формулата за разпределение на средствата в училищата в Община Смолян за 2019-та 
година е начин за прилагане на стандартите /С/ за дейност 322, съгласно РМС 

№776/30.10.2018 год. за изменение и допълнение на РМС №277 от 2018 год. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 
2019 година. С формулата се извършва диференциация на ниво първостепенен разпоредител с 
бюджет /ПРБ/ на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по 
възпитанието и обучението на  учениците, с оглед изпълнение на общинската политика в 
системата на предучилищното и училищното образование в Община Смолян. 

Общият размер на средствата по стандартите за общинските 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: 
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1. Стандарт за институция /СИ/  -  38 400 лв. 

2. Стандарт за паралелка /СП/       - 8 176 лв. 

3. Стандарт за ученик /СУ/             -  1 611 лв.                  

    

      4. Брой ученици /БУ/ и брой паралелки /БП/ съгласно данните по НЕИСПУО на МОН 

към 01.01.2019 г. в съответното училище. 
 

      Основните компоненти са задължителни за формулата и ПРБ ги разпределя в размер 

на 88% по стандарти за всяко училище, както следва: 

 

88% х СИ + 88% х СП х БП + 88% х СУ х БУ 

 

 

                           

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 в училищното образование. За 2019 година ПРБ 

утвърждава следните допълнителни компоненти:  

 

• Добавка за гориво /ДГ/ –  общо 2,7%  

• Добавка за малък брой ученици /Дмбу/  - общо 3,1% 

• Добавка за етап/степен на образование /Десо/ - общо 4,2% 

• Резерв – общо 2% 

 

Разпределението на средствата по допълнителните компоненти се извършва по 
посочените в т.IV правила, които са неразделна част от настоящата формула. 
 

 

III. ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВИ, СТАНДАРТИ  И ДРУГИ СРЕДСТВА,  

НАД ТЕЗИ ПО ФОРМУЛАТА 

 

 

• За индивидуална форма на обучение /ИФО/ – 4 356 лв. на ученик. Разпределя 
се по училища  на  100%  х БУ х ИФО; 

 

• За самостоятелна форма на обучение /СФО/ –  529 лв. на ученик Разпределя 
се по училища  на  100% х БУ х СФО; 

 

• Допълващ стандарт за материална база /ДСМБ/ - 25 лв. на ученик в дневна 
форма на обучение. Разпределя се по училища на 100% х БУ х ДСМБ; 

 

• Норматив за ученик на ресурсно подпомагане /НРП/ -2 889 лв. на ученик. 

Разпределя се на 100% х БУ х НРП; 

 

• Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /НПО/ - 405 

лв. на ученик. Разпределя се по училища на 100% х БУ х НПО; 

 

• Норматив за подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас /НХ/ - 94 

лв. на ученик. Разпределя се на 100% х БУ х НХ;  
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• Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден за 

учениците от I до VII клас /НУЦО/ - 688 лв. на ученик . Разпределя се на 
100% х БУ х НУЦО; 

 

• Норматив за група за целодневна организация на учебния ден за учениците 
от  I до VII клас /НГЦО/ - 1 758 лв. за група . Разпределя се на 100% х БУ х 

НГЦО; 

 

•  Регионален коефициент – 0,034 – прилага се спрямо всички училища; 
 

•  Норматив за занимания по интереси за институция – 1 900 лв. – прилага се 
спрямо всички училища; 

 

• Норматив за занимания по интереси на ученик – 30 лв. Прилага се за 
учениците във всички училища, обучаващи се в дневна форма; 

 

•  Норматив за стипендии - 87 лв. на ученик – прилага се за ученик в 
гимназиален етап на обучение; 

 

• Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори 

гимназиален етап – 39 лв. Прилага се в училищата с гимназиален етап на 
обучение; 

 

• Средства за защитени училища –  общо 69 112 лв. Разпределят се за  ОУ 

„Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 
Момчиловци, ОУ „Стою Шишков” – с. Търън” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

– с. Арда; 
 

• Средства за поддръжка на автобуси – общо 20 000 лв. Разпределят се за ОУ 

„Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 
Момчиловци, ОУ „Стою Шишков” – с. Търън”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 

с. Смилян, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Арда; 
 

        

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

КОМПОНЕНТИ 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 гориво /ДГ/ – общо 2,7% за паралелка. Добавката получават 
всички училища, съобразно броя на паралелките във всяко от тях. 

• Добавка за малък брой ученици /Дмбу/ – общо 3,1% . Разпределя се, както 
следва:  
-за училища с брой ученици под 300 – 1% на паралелка. Добавката получават 
ОУ „Стою Шишков” – Смолян, СУ „Отец Паисий” – Смолян, и ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – с. Смилян; 

-за училища с брой ученици под 100 – 1,1% на паралелка. Добавката 
получават ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян, ОУ „Св св. Кирил и Методий” – с. 
Момчиловци, и ОУ „Стою Шишков” – с. Търън; 

  



 6

-за училища с брой ученици под 50 – 1% на паралелка. Добавката получават 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Арда, и ОУ „Никола Й. Вапцаров” – с. 
Широка лъка. 

 

• Добавка за етап/степен на образование /Десо/ - общо 4,2% на ученик. 

Разпределя се както следва:  
-за ученици в начален етап І – ІV клас - 1,4%. Добавката получават всички 

училища, с изключение на ЕГ „Иван Вазов”-Смолян, и ППМГ „Васил Левски”- 

Смолян;   

-за ученици в прогимназиален етап V - VІІ клас - 1,2%. Добавката получават 
всички училища, с изключение на ЕГ „Иван Вазов” – Смолян; 

 -за ученици в гимназиален етап VIII - ХІІ клас - 1,6%. Добавката получават 
СУ „Св. св. Кирил и Методий”– Смолян, СУ „Отец Паисий”- Смолян, ППМГ 

„Васил Левски”- Смолян, и ЕГ „Иван Вазов” – Смолян.  

 

• Резерв за нерегулярни разходи /Р/ - 2% - на основание чл. 282, ал. 11 от Закона 
за предучилищното и училищното образование ПРБ заделя резерв за 
нерегулярни разходи /РНР/ в размер на 2% от средствата. Неизразходваните 
средства от РНР към 15.11.2019 година се разпределят между училищата, 
пропорционално на броя на учениците към 30.09.2019 година. РНР се заделя при 

ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на общинските 
училища за 2019 година. 
 

 

След определяне на допълнителните компоненти формулата придобива 

следния вид: 

 

СФ = 88% х СИ + 88% х СП х БП + 88% х СУ х БУ / x 0,034 + 2,7% ДГ + 

3,1% Дмбу /1% + 1,1% + 1%/ + 4,2% Десо /1,4% + 1,2% + 1,6%/ + 2% Р 

 

                 

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  
стандарта 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 институции, финансирани от един и същ 

първостепенен разпоредител с бюджет; 
-когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият 

брой ученици, групи или паралелки в някои институции, при намаление на броя на учениците 
в други институции, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.   

 

 

ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛАТА 

 

Формулата определя годишната сума за всяко отделно училище. ПРБ предоставя на 
училищата средствата по 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 образователен 
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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.  
 

Утвърдените формули се прилагат, считано от 01.01.2019 година и не се променят 

до края на бюджетната 2019 година. 

 

 

 

 

АД/АД 


