


  Приложение към 

 Заповед  № РД 09-227 /28.02.2013 г. 

 

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 

2013 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджет 

към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в 

разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение 

на компонентите на формулата за 2013 г. 

 

І. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 

стандарти за 2013 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни 

разпоредители с бюджет към министъра на образованието, младежта и науката 

 Средствата по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 

дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици за 2013 г. се 

разпределят по следните формули в зависимост от дейността по Единната бюджетна 

класификация за 2013 г.: 

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

общообразователни училища. 

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

Професионални училища и професионални паралелки към средно 

общообразователно училище. 

3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

общежитие. 

4. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

специалните училища и центровете за ресурсно подпомагане. 

5. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

училища с увреден слух и училища с нарушено зрение. 

6. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

българските държавни училища в чужбина 

Формулата по т. 1 служи за разпределение на средствата по единни разходни 

стандарти между училищата по дейност 322 „Общообразователни училища” от ЕБК за 2013 г. 

Формулите по т. 2 и т. 3 служат за разпределение на средствата по единни разходни 

стандарти между училищата по дейност 326 „Професионални училища и професионални 

паралелки към средно общообразователно училище” от ЕБК за 2013 г. 



Формулите по т. 4 и т. 5 служат за разпределение на средствата по единни разходни 

стандарти между училищата и обслужващите звена по дейност 321 „Специални училища” от 

ЕБК за 2013 г. 

 Формулата по т. 6 служат за разпределение на средствата по единни разходни 

стандарти между училищата по дейност 325 „Училища в чужбина” от ЕБК за 2013 г. 

 

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата и обслужващите 

звена се определят по следната формула: 

СФ = ОКФ + ДКФ,  

където 

СФ – средства по формулата 

ОКФ – основни компоненти по формулата 

ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 

 

Основни компоненти на формулите: 

1. Брой деца/ученици съгласно данните от единната информационна система на 

Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М” към 01.01.2013 г. 

2. Единни разходни стандарти за едно дете/един ученик съгласно Решение  

№ 20 от 10.01.2013 г. за изменение на Решение № 327 на Министерския съвет от 2012 г. за 

разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани 

от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности през 2013 г., изменено с Решение 850 на Министерския съвет от 2012 г.

  

Допълнителни компоненти: 

Допълнителните компоненти се определят с Правилата за разпределение на средствата 

по допълнителните компоненти на формулите на училищата и обслужващите звена. 

Допълнителните компоненти се изчисляват по следните формули: 

ДОТГ = БУОТГ * размера на добавката по правилата за разпределение на 

средствата по ДКФ 

 ДУОУППО = БУОППО * 10 лв.  

ДПОМТБЗУ = УПМТБДУЗ * 18 180 лв. 

ДУТМУ = БУТМУ * 185 лв.  

РНР = СЕРС * % на добавката по правилата за разпределение на средствата по 

ДКФ 



Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет 

и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет по Правилата за разпределение 

на средствата по допълнителните компоненти на формулите. 

Средствата за централна доставка от Министерството на образованието, младежта и 

науката за течно гориво за отопление на училищата и обслужващите звена са включени в 

общия размер на средствата по съответната формула. Същите се заделят при ПРБ по 

предложение на директора на училището/обслужващото звено. 

 

ІІ. Средства по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2013 г. над 

определените по единни разходни стандарти 

Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 

учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ 

Добавката е определена с РМС № 20 от 10.01.2013 г. Същата е в размер на 25 лв. на 

ученик в дневна форма на обучение. Добавката се предоставя на учениците обучаващи се в 

общообразователни учиилща, професионални училища и гимназии и специални училища. 

Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2013 г. 

и се изчислява както следва: 

ДПМТБУ = БУДФО* 25 лв.,  

където  

БУФРО е броят на учениците в дневна форма на обучение. 

Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища - ДУРПИУ  

Добавката се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик със 

специални образователни потребности. Добавката е в размер на 308 лв. на ученик на ресурсно 

подпомагане, интегриран в училище. 

Добавката е определена с РМС № 20 от 10.01.2013 г. и е в размер на 308 лв. на ученик 

на ресурсно подпомагане, интегриран в училище. Същата се включва в бюджета на 

училището над средствата по формула за 2013 г. и се изчислява както следва: 

ДУРПИУ=БУРПИУ*308 лв., 

където 

БУРПИУ- брой на учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище. 

Добавка за обучавани в училищата към местата за лишени от свобода – 

ДОУМЛС 

Добавката е определена с РМС № 20 от 10.01.2013 г. и е в размер на 470 лв. на лице, 

обучаващо се в училищата към местата за лишени от свобода. Добавката се включва в 



бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2013 г. и се изчислява както 

следва: 

ДОУМЛС=БЛОУМЛС*470 лв., 

където 

БЛОУМЛС – брой на лицата, обучаващи се в училищата към местата за лишени от 

свобода. 

Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 

училище и учениците от І-ІV клас - ДПХДПГУ 

Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и 

учениците от І-ІV клас се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за 

осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от 

подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. 

Размерът на добавката за подпомагане на храненето за 2013 г. е 72 лв. на едно дете в 

подготвителна група/ един ученик от І-ІV клас съгласно РМС № 20 от 10.01.2013 г. Добавката 

се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2013 г.  

Средства за извънучилищни и извънкласни дейности 

С РМС № 20 от 10.01.2013 г. са определени средства за извънучилищни и извънкласни 

дейности в системата на средното образование в размер на 14 лв. на ученик, обучаващ се в 

дневна форма на обучение. Същите се предоставят на учениците от общообразователните 

училища, професионалните училища и гимназии и специалните училища. Средствата се 

включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2013 г. и се 

изчисляват както следва: 

ДИИД=БУДФО*14 лв. 

където  

БУДФО –брой на учениците в дневна форма на обучение 

Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците 

от І, ІІ и ІІІ клас. 

 Средствата се предоставят на основание ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден за учениците от І, ІІ и ІІІ клас в държавните и 

общинските училища и са в размер на 520 лв. на едно дете, в това число за поевтиняване на 

обедното хранене. Средствата се предоставят на база броя на учениците от І, ІІ и ІІІ клас, 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 

2013 г. и се изчисляват както следва: 



СОЦОУД=БУЦОУД*520 лв. 

където 

БУЦОУД – брой на учениците от І, ІІ и ІІІ клас обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

Допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в 

задължителна училищна възраст за защитени училища съгласно ал. 12 на чл. 41а от 

Закона за народната ппросвета  

Допълнителното финансиране за дейностите по обучението на ученици в 

задължителна училищна възраст за защитени училища се предоставя при условията и по реда 

на ПМС № 212/02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в 

Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.  

За учебната 2012/2013 година списъкът на защитените училища е приет с Решение на 

Министерския съвет № 915/08.11.2012 г. 

 

ІІІ. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на 

формулите на училищата и обслужващите звена 

1. Добавка за отопление с течно гориво – ДОТГ  

Добавката се предоставя на училищата с вид на отопление течно гориво за 

компенсиране различията в разходите на един ученик, произтичащи от вида на отопление на 

училището. Същата се предоставя на брой ученик, отопляващ се на течно гориво и е в размер 

на: 

- 20 лв. за 1 ученик обучаващ се в общообразователни и професионални училища, 

професионални гимназии и професионални паралелки и в училища с увреден слух и училища 

с нарушено зрение;  

- 25 лв. за 1 ученик обучаващ се в специално училище; 

Добавката се предоставя за периода, през които училището ползва течно гориво за 

отопление. При промяна на вида на отоплението, добавката за течно гориво се отнася към 

резерва за нерегулярни разходи по съответната дейност от ЕБК, пропорционално на броя на 

месеците оставащи до края на календарната година. 

 

2. Добавка за постоянни разходи на училището - ДПР 

Добавката се предоставя на всички общообразователни училища, професионални 

училища и гимназии, специални училища и обслужващи звена. С тази добавка се 



компенсират разходи с условно постоянен характер, които не зависят от броя на учениците. 

Това са разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на сградния фонд и материално-

техническата база на училищата, такса смет, комунални разходи, разходи за безопасни 

условия на труд и обучение и други.  

Размерът на добавката за общообразователните училища, професионалните училища и 

гимназии и училищата за ученици с увреден слух и с нарушено зрение е както следва: 

- за училище със саниран сграднен фонд – 24 600 лв.; 

- за училище, в което частично са реализирани енергоспестяващи мерки – 28 920 лв.; 

- за училище, в което не са реализирани енергоспестяващи мерки – 34 100 лв. 

Размерът на добавката за специалните училища е както следва: 

- за училище със саниран сграднен фонд – 28 100 лв.; 

- за училище, в което частично са реализирани енергоспестяващи мерки – 32 420 лв.; 

- за училище, в което не са реализирани енергоспестяващи мерки – 37 600 лв. 

Размерът на добавката за постоянни разходи на центровете за ресурсно подпомагане е 

3 300 лв. 

Добавката не се предоставя на училища, които получават добавка за постоянни 

разходи на основание акт на Министерския съвет. 

 

3. Добавка за поддръжка и охрана на материално-техническата база на закрити 

училища - ДПОМТБЗУ 

Добавката е в размер на 18 180 лв. и се предоставя на професионални и специални 

училища, на които е предоставено държавно имущество, останало след закриване на друго 

държавно училище до прехвърлянето му на държавно ведомство или община. Добавката се 

предоставя за поддръжка и охрана на предоставеното имущество.  

При отпадане на ангажимент на училище за поддръжка и охрана на материално-

техническа база на закрито училище, остатъкът от средства от добавката се отнася към 

резерва. Остатъкът от средства от добавката се изчислява пропорционално на месеците, 

оставащи до края на годината. 

При възникване на ангажимент за поддръжка и охрана на материално-техническа база 

на закрито училище, училището на което е предоставено за управление държавно имущество 

останало след закриване на друго държавно училище получава добавка. Добавката се 

предоставя от резерва за съответната дейност и се изчислява пропорционално на месеците, 

оставащи до края на годината. 

 



4. Добавка за професионални училища и гимназии, обучаващи ученици в повече от 

една професионална област – ДУОУППО 

Добавката е в размер на 10 лв. и се предоставя на ученик в училище, което обучава по 

специалности в повече от една професионална област.  

 

5. Добавка за ученици с тежки и множество увреждания - ДУТМУ 

Добавката е в размер на 185 лв. и се предоставя на ученик с тежки и множество 

увреждания обучаващ се в специално училище. 

 

6. Добавка за училище с плувен басейн - ДУПБ 

Добавката се предоставя на общообразователни училища, професионални училища и 

гимназии и специални училища, които имат закрит плувен басейн, при условие че същият 

функционира и се използва за нуждите на учебния процес. С тази добавка се компенсират 

разходи свързани с експлоатацията и поддръжката на басейна. Размерът на добавката е както 

следва: 

- за училище с функциониращ басейн – 20 000 лв.;  

- за училище с функциониращ басейн, който се използва от учениците от две 

училища, настанени в обща сграда – 10 000 лв.  

 

7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР 

В изпълнение на чл. 41а ал. 6 от Закона за народната просвета, като част от 

допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност е предвиден резерв 

нерегулярни разходи (РНР), както следва:  

• за професионалните училища и гимназии, за училищата за ученици с увреден слух и 

училищата за ученици с нарушено зрение размерът на резерва е 1,0 % от средствата по 

единни разходни стандарти;  

• за специалните училища, за центровете за ресурсно подпомагане и за общежитията 

размерът на резерва е 1,5 %; 

• за общообразователните училища размерът на резерва е 2 %. 

РНР се използва за изплащане на обезщетения по КТ, присъдени от съда вземания при 

не виновно поведение на директора, текущи разходи по закриване на училища; текущи 

разходи за училища, в които няма ученици, но административният акт за закриване се 

обжалва; при промяна на финансиращия орган; планове за оптимизация на разходите на 

училищата, предложени в изпълнение на чл. 13 от Наредбата № 3 на министъра на 



образованието, младежта и науката от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, както и при 

увеличение като цяло на броя на децата и учениците в някое училище/обслужващо звено за 

учебната 2013/2014 г. 

РНР се разходва въз основа на мотивирано предложение на директора до ПРБ, 

придружено с документи доказващи обстоятелствата посочени по-горе.   

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2013 г. година се разпределят между 

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

Предоставянето на средства от резерва се съгласува с представителните организации 

на работодателите в системата, в които членуват директори на училища и обслужващи звена, 

финансирани от МОМН.  

РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на 

училищата и обслужващите звена за 2013 г.  

 

ІV. Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по 

бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2013 г. 

 

1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища. 

СФ = БУ * ЕРС * 93,75 %+0,67 %ДОТГ+3,58 %ПР+2 %РНР 

 

2. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за професионални училища и 

професионални паралелки към средно общообразователно училище   

 СФ=БУ*ЕРС*92,62 %+0,42 %ДОТГ+5,36 %ДПР+0,38 %ДУОУППО+ 

0, 18 %ПОМТБЗУ + 0,04% ДУПБ +1,0 %РНР  

 

3. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общежитие 

СФ = БУ*ЕРС*98,5 %+1,5 % РНР 

 

4. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за специални училища и центрове 

за ресурсно подпомагане 

СФ=БУ*ЕРС*91,61 %+0,11 % ДОТГ+0,78 % ДУТМУ+0,55 % ДПОМТБЗУ+ 

5,45 %ДПР+ 1,5 %РНР 

 



5. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за училищата с увреден слух и 

увредено зрение 

СФ= БУ * ЕРС * 96,18 %+0,06%ДОТГ+2,26 %ДПР+ 1,5 %РНР 

 

6. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 

българските общообразователни училища в чужбина 

СФ= БУ * ЕРС * 100 % 

 

V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и 

обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите 

по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят 

средствата. 

1. Разпределението на средствата по бюджета на Министерството на образованието, 

младежта и науката за 2013 г. за дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния 

бюджет се определят на база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2013 г. брой деца и ученици и размерите на 

единните разходни стандарти за 2013г. 

2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за 

2013 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 

2013 г., до извършването на корекции по реда на чл. 37, ал. 1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2013 г,. Министерството на 

образованието, младежта и науката прилага изискванията на чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от същото 

постановление. 

3. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена по формула 

се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната система на 

МОМН „АДМИН М” към 01.01.2013 г.  

4. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат 

на увеличението в броя на учениците в началото на учебната 2013/2014 година спрямо броят 

им към 01.01.2013 г. Това касае, както разпределението на база основни компоненти на 

формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се извършва въз 

основа на брой ученици. За броя на учениците се използват данните от информационната 

система на МОМН „АДМИН М”. Увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от 

годишната стойност на стандарта (т. е. само за месеците октомври, ноември и декември), за 

сметка на средствата от РНР по формулата за съответната дейност. 



5. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците за съответната дейност по 

т. 4 и при условие, че средствата от РНР е по-малък от необходимите средства, недостигът на 

средства се разпределя между училищата и обслужващите звена пропорционално на броя на 

учениците към началото на учебната 2013/2014 година.  

6. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, 

увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и 

учениците. 

7. При преобразуване на училища в рамките на ПРБ, остатъкът от средства по формула 

на училищата които се преобразуват се отнася към преобразуваното (новото) училище. 

8. При закриване на училище, остатъкът от средствата по формула се отнася към 

резерва.  

9. При промяна на финансиращия орган на държавно училище и обслужващо звено, 

финансирано от МОМН, прехвърлянето на стойностните показатели се извършва по единни 

разходни стандарти и брой ученици пропорционално на месеците, оставащи до края на 

годината. 

10. Разликите между размера на средствата по т. 9 и средствата по формула за 

съответното училище и обслужващо звено се разчитат от резерва за нерегулярни разходи за 

съответната дейност. 

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти 

между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители на Министерството 

на образованието, младежта и науката за 2013 г. и Правилата за промени в разпределението 

на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на 

формулата за 2013 г. са разработени на основание чл. 41а от Закона за народната просвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:  

СФ – средства по формулата 

ОКФ – основни компоненти по формулата 

ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 

ЕРС –единни разходни стандарти 

РНР – резерв за нерегулярни разходи 

БУОТГ – брой на учениците, отопляващи се на течно гориво 

БУТМУ– брой на учениците с тежки и множествено увреждания 

БУОППН – брой на учениците в училища, обучаващи в повече от една професионална 

област 

ДОТГ – добавка за отопление с течно гориво  

ДПР - добавка за постоянни разходи на училището 

ДУОУППН - добавка за професионални училища и гимназии обучаващи ученици в 

повече от една професионална област 

 ДПОМТБЗУ- добавка за поддръжка и охрана на материално-техническата база на 

закрити училища 

ДУТМУ – добавка за ученици с тежки и множество увреждания 

ДУПБ - добавка за училище с плувен басейн   

УПМТБДУЗ– училище приело материално-техническата база на друго училище при 

закриването му. 

 


