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ЗАПОВЕД
№ 94
гр. Неделино, 25.02.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 282, ал. 7 във връзка с ал. 6 и ал. 13, т. 1 и т. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и във връзка с протокол от 12.02.2021 г. за
обсъждане на формули с директори на училища и детски градини
УТВЪРЖДАВАМ
Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти
за 2021 г. във функция „Образование“ съгласно Решение № 790 от 30 октомври 2020 г.
на Министерския съвет за изменение на Решение № 408 на МС от 2020 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2021 г. и Правила за промени в разпределението на средствата между
училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент
на формулата за 2021 г. съгласно Приложението.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Захаринка Петрова - Директор на
дирекция „ФСД, Б, ЧР, МДТ, АПО, той и главен счетоводител“

БОЯН КЕХАЙОВ…../п/…….
Кмет на община Неделино

Приложение към Заповед
№ 94/25.02 2021 г.

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ
РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА 2021 ГОДИНА
И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПАРАМЕТРИТЕ НА ОСНОВНИЯ КОМПОНЕНТ НА ФОРМУЛАТА ЗА 2021
ГОДИНА

І. Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни
стандарти във функция „Образование“
Средствата по бюджета на община Неделино за дейностите по възпитанието и
обучението на деца и ученици за 2021 г. се разпределят по следните формули в
зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2021 г.:
1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
детски градини;
2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
неспециализирани училища, без професионални гимназии;
Формулата по т. 1 служи за разпределение на средствата между детските
градини по дейност 311 “Детски градини“ от ЕБК за 2021 г.
Формулата по т. 2 служи за разпределение на средствата между училищата по
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ от ЕБК за
2021 г.
ІІ. Средствата по бюджета на община Неделино за дейностите по
възпитанието и обучението на деца и ученици за детските градини и училищата 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 средствата, получени въз основа на:
1. Броя на децата и учениците; броя на групите и паралелките; вида и броя на
образователните институции съгласно данните от Националната електронна
информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2021 г.
2. Стандарти/нормативи за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна
институция и регионален коефициент съгласно Решение № 790 от 30 октомври 2020 г.
на Министерския съвет за изменение на Решение № 408 на Министерския съвет от 2020

г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2021 г.
Средствата по т. ІІ за детските градини и училищата се умножават по
регионален коефициент /РК/ съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Размерът на
РК е определен в Приложение № 1а, към чл. 3а, ал. 1 от същата наредба. Регионалната
група на община Неделино е осма група, а регионалният коефициент е 0,12.
С регионалния коефициент се увеличават средствата за издръжка на дейностите
за възпитание и обучение, определени въз основа на броя на децата и учениците, на
групите и паралелките, на образователните институции и на стандартите за дете и
ученик, за група и паралелка и за образователна институция.
Основният компонент на формулата се изчислява, както следва:
ОКФ = БИ*СИ + БГП*СГП + БДУ*СНДУ,
където:
БИ – брой институции;
СИ – стандарт за институция;
БГП – брой групи/паралелки;
СГП – стандарт за група/паралелка;
БДУ – брой деца/ученици;
СНДУ – стандарт/норматив за дете/ученик;
Броят на децата и учениците, въз основа на които се разпределят средствата по
основен компонент на формулите се определят по данни от Националната електронна
информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2021 г.
Допълнителни компоненти не са задължителни.
ДЕЙНОСТ 311 – ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Формулата за разпределение на средствата по бюджета на детските градини в
община Неделино се отнася за:
▪ ДГ „Пролет“, гр. Неделино
▪ ДГ „Слънце“, гр. Неделино
както следва:
СФ = (ОКФ*100%)
където:
СФ – средства по формулата
ОКФ – основен компонент по формулата
СФ = 100%(БИ*ЕРС1*РК+БГ1*ЕРС2*РК+БД1*ЕРС3*РК+БД2*ЕРС4*РК+БД3*
ЕРС5*РК)
където:
БИ – брой институции, 2 детски градини;
БГ1 – брой яслени и целодневни групи в детска градина към 01.01.2021 г. съгласно
НЕИСПУО;
БД1 – брой деца в яслена група в детска градина към 01.01.2021 г. съгласно НЕИСПУО;

БД2 – брой деца от 2-4 годишна възраст в целодневна група в детска градина към
01.01.2021 г. съгласно НЕИСПУО;
БД3 – брой деца от 5-6 годишна възраст в целодневна група в детска градина към
01.01.2021 г. съгласно НЕИСПУО;
ЕРС1 – единен разходен стандарт за институция;
ЕРС2 – единен разходен стандарт за яслени и целодневни групи в детска градина;
ЕРС3 – единен разходен стандарт за дете в яслена група;
ЕРС4 – единен разходен стандарт за дете от 2-4 годишна възраст в целодневна група в
детска градина;
ЕРС5 – единен разходен стандарт за дете от 5-6 годишна възраст в целодневна група в
детска градина;
РК – регионален коефициент, който за община Неделино е 0,12;
Нормативи над средствата по формулата:
1. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи –
НПХДПГ, изчислява се на база броя деца от подготвителните групи, отчетени по
НЕИСПУО към 01.01.2021 г., умножени по норматив за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи.
НПХДПГ = БДПГ*94 лв.,
където:
НПХДПГ-норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи;
БДПГ – брой на децата от подготвителните групи в детска градина;
2. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на
ресурсно подпомагане – НСУПО, нормативът се предоставя на детската градина, в
която интегрирано се възпитават и обучават деца със специални образователни
потребности.
НСУПО = БДРПОИ*495лв.,
където:
НСУПО – норматив за създаване на условия за приобщаващо образование;
БДРПОИ – брой деца на ресурсно подпомагане, обучаващи се интегрирано в детска
градина;
3. Норматив за дете на ресурсно подпомагане – НДРП, средствата по норматива
се предоставят за дейности по ресурсно подпомагане на деца, извършвани в детската
градина.
НДРП = БДРП*3749 лв.,
където:
НДРП – норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете;
БДРП – брой деца на ресурсно подпомагане;
Детските градини в община Неделино през 2021 г. прилагат система на делегиран
бюджет.
ДЕЙНОСТ 322 – НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА,
БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
Формулата за разпределение на средствата по стандарти за неспециализираните
училища в община Неделино, прилагащи системата на делегираните бюджети, се
отнася за следните образователни институции:
▪ СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

както следва:
СФ = (ОКФ*100%)
където:
СФ – средства по формулата
ОКФ – основен компонент по формулата
СФ=100%(БИ*ЕРС1*РК+БП1*ЕРС2*РК+БУ1*ЕРС3*РК+БП2*ЕРС4*РК+БУ2*ЕРС5*
РК+БУ3*ЕРС6*РК)
където:
БИ – брой институции, 1 училища;
БП1 – брой паралелки в неспециализирано училище, без професионална гимназия към
01.01.2021 г. по НЕИСПУО;
БП2 – брой паралелки за професионална подготовка към 01.01.2021 г. по НЕИСПУО;
БУ1 – брой ученици в неспециализираните училища, дневна форма на обучение към
01.01.2021 г. по НЕИСПУО;
БУ2 – брой ученици в паралелка за професионална подготовка, направление „Услуги за
личността“ към 01.01.2021 г. по НЕИСПУО;
БУ3 –брой ученици в паралелка за професионална подготовка, направления „Физически
науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“ и др. към 01.01.2021 г. по
НЕИСПУО;
ЕРС1 – единен разходен стандарт за институция;
ЕРС2 – единен разходен стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без
професионална гимназия;
ЕРС3 – единен разходен стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище,
без професионална гимназия;
ЕРС4 – единен разходен стандарт за паралелка за професионална подготовка;
ЕРС5 – единен разходен стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка,
направление „Услуги за личността“;
ЕРС6 – единен разходен стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка,
направления „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“ и др.
РК – регионален коефициент, който за община Неделино е 0,12;
В бюджета на общинските училища се включват и средства от държавния бюджет
по допълващи стандарти и нормативи за ученик за 2021 г., определени с Решение №
790 от 30 октомври 2020 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 408 на
Министерския съвет от 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., както следва:
1. Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение
Размерът на стандарта за ученик в самостоятелна форма на обучение е определен с
РМС № 790/30.10.2020 г. и е в размер на 733 лв. Средствата за самостоятелна форма на
обучение се формират въз основа на броя на учениците към 01.01.2021 г. и размерът на
стандарта и се включват в бюджета на училището, но се предоставят на училището
само за броя на учениците явили се на изпитите за определяне на годишните оценки по
учебните предмети от училищния учебен план.
2. Допълващ стандарт за материална база – ДСМБ
Размерът на допълващия стандарт е 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение.
Средствата по допълващия стандарт се включват в бюджета на съответното училище,
над средствата по формулата и се изчисляват, както следва:
ДСМБ = БУДФО*25 лв.,

където:
ДСМБ – допълващ стандарт за материална база;
БУДФО – брой ученици в дневна форма на обучение;
3. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – НСУПО
Нормативът се предоставя на училището, в което интегрирано се обучават ученици
със специални образователни потребности.
Нормативът е в размер на 495 лв. Средствата по норматива се включват в бюджета
на съответното училище и се изчисляват, както следва:
НСУПО = БУРПОИ*495 лв.,
където:
НСУПО – норматив за създаване на условия за приобщаващо образование;
БУРПОИ – брой ученици на ресурсно подпомагане, обучаващи се интегрирано в
училище;
4. Норматив за ученик на ресурсно подпомагане – НУРП
Средствата по норматива се предоставят за дейности по ресурсно подпомагане на
ученици, извършвани от училищата. Нормативът е в размер на 3749 лв. Средствата по
норматива се включват в бюджета на съответното училище и се изчисляват, както
следва:
НУРП = БУРП*3749 лв.,
където:
НУРП – норматив за ученик на ресурсно подпомагане;
БУРП – брой ученици на ресурсно подпомагане;
5. Норматив за подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас - НПХУ
Нормативът е в размер на 94 лв. на един ученик от І до ІV клас. Средствата по
норматива се включват в бюджета на съответното училище и се изчисляват, както
следва:
НПХУ = БУНЕОО (І-ІV клас)*94 лв.,
където:
НПХУ – норматив за подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас;
БУНЕОО – брой ученици от начален етап на основно образование от І до ІV клас;
6. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от І до VІІ клас, в т.ч. норматив за група за целодневна
организация на учебния ден, в размер на 2371 лв. и норматив за ученик в група за
целодневна организация на учебния ден, в размер на 927 лв.
Средствата се предоставят на база броя на групите и броя на учениците от І до VІІ
клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден, съгласно данните от
НЕИСПУО към 01.01.2021 г. Средствата се включват в бюджета на съответното
училище, над средствата по формулата и се изчисляват, както следва:
НОЦОУД = БУЦОУД*927 лв.*0,12 РК + БГЦОУД*2371 лв.*0,12 РК,
където:
НОЦОУД – норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от І до VІІ клас;
БУЦОУД – брой ученици от І до VІІ клас, обхванати в целодневна организация на
учебния ден;
БГЦОУД – брой групи за целодневна организация на учебния ден;
7. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и
специални училища – СЗИНУ
Нормативите за финансиране на заниманията по интереси и размерите им са
определени с РМС № 790/30.10.2020 г. и са както следва: за институция – 1900 лв. и за

ученик в дневна форма на обучение – 30 лв. Средствата по нормативите се включват в
бюджета на съответното училище, над средствата по формулата и се изчисляват, както
следва:
СЗИНУ = БУ*1900 лв. + БУДФО*30 лв.,
където:
СЗИНУ - средства за занимания по интереси за неспециализирани училища;
БУ – брой училища;
БУДФО – брой ученици в дневна форма на обучение;
8. Норматив за стипендии
Размерът на норматива за стипендии е определен с РМС № 790/30.10.2020, както
следва:
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани
училища, направление „Услуги за личността“, в размер на 87 лв.;
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от
направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги
за личността“, в размер на 97 лв.;
ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата
и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на
формулата
1. Разпределението на средствата по бюджета на функция „Образование” при
община Неделино за 2021 година по ЕБК, определени от държавния бюджет на база
единни разходни стандарти, се извършва въз основа на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 година брой деца и ученици, брой
групи и паралелки, вида и броя на образователните институции и размерите на
единните разходни стандарти за 2021 година.
2. Разпределението на средствата между училищата и детските градини по
формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и
паралелките, вида и броя на образователните институции по Националната електронна
информационна система за предучилищно и училищно образование към 1 януари 2021
година и регионалният коефициент.
3. ПРБ прави корекции само при промяна на: единните разходни стандарти, броя
на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните
институциите в изпълнение на корекционни писма на МФ и МОН, както следва:
3.1. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките,
както и на образователните институции, определени със ЗДБРБ за 2021 година е повисок от броя на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на
образователните институции по Националната електронна информационна система за
предучилищно и училищно образование към 01 януари 2021 година, ПРБ заделя като
резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.
3.2. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките,
както и на образователните институции, определени със ЗДБРБ за 2021 година е понисък от броя на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на
образователните институциите по Националната електронна информационна система
за предучилищно и училищно образование към 01 януари 2021 година, ПРБ разпределя
средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя

пропорционално на средствата по формула до извършване на корекцията за увеличение
на средствата.
5. При промяна в размера на стандартите/нормативите по време на годината
увеличението (намалението) по съответния стандарт/норматив се разпределя
пропорционално на броя на децата/учениците, на броя на групите/паралелките и вида и
броя на образователните институции.
6. Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в
резултат от промени в броя на децата и учениците, както и на групите и паралелките се
допускат само в следните случаи:
- преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ
първостепенен разпоредител с бюджет, с изключение на случаите на преместване на
ученик в друго училище по реда на чл. 199, ал. 1, т. 4;
- когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият
брой на децата или учениците, и на групите или паралелките в някои институции,
финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет.
Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти във функция „Образование” за 2021 г. и Правилата за промени в
разпределението на средствата между общинските институции в системата на
предучилищното и училищното образование при изменение на параметрите на
основния компонент на формулата за 2021 година, се прилагат от началото на
бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104
тел. 03072 /92-92, факс: 030429224
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg

ЗАПОВЕД
№………..
гр. Неделино, ………….. 2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 282, ал. 7 във връзка с ал. 6 и ал. 13, т. 1 и т. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и във връзка с протокол от 12.02.2021 г. за
обсъждане на формули с директори на училища и детски градини

УТВЪРЖДАВАМ
Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти
за 2021 г. във функция „Образование“ съгласно Решение № 790 от 30 октомври 2020 г.
на Министерския съвет за изменение на Решение № 408 на МС от 2020 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2021 г. и Правила за промени в разпределението на средствата между
училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент
на формулата за 2021 г. съгласно Приложението.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Захаринка Петрова - Директор на
дирекция „ФСД, Б, ЧР, МДТ, АПО, той и главен счетоводител“

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

