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ЗАПОВЕД  
№  254 

                26.02.2013г., гр. Силистра, 
 

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и §68 от Преходните и заключителни разпоредби 
на  Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г., ПМС № 
1 от 09.01.2013г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2013 г., Решение на Министерски съвет № 20 от 10.01.2013 г . 
за изменение на Решение на Министерски съвет № 327 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., 
Протокол №1 от 17.12.2012г. и Протокол № 2 от 21.12.2012г. от работно 
съвещание с директорите на общинските училища, Протокол № 1 от 
15.12.2012г., Протокол № 2 от 18.12.2012г. и Протокол № 3 от 18.01.2013г. 
от работни съвещания с директорите на общинските детски градини  за 
обсъждане на формулите за разпределение на средствата, получени по 
единни разходни стандарти. 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
 

I. Формула за разпределение на средствата, получени по единни 
разходни стандарти за делегираната от държавата дейност 
„Общообразователни училища” в Община Силистра – Ф 

 
Ф = СФ + СФ1 + СФ2 + СОП + СПИ + МТБ + ХУ + СХ + ИД 

  
1. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Общообразователни училища”  - 1365 лв. за ученик  

СФ = 80% х ЕРС х БУ + СДК  
СДК = 2% х Р + (К + Кi)х У х Х  

 



 
СФ – средства по формулата за разходен стандарт „Общообразователни 
училища” ; 
ЕРС – единен разходен стандарт за „общообразователни училища”; 
БУ – брой ученици; 
СДК – средства за издръжка на училище на база допълнителни 
компоненти;  
Р – резерв за нерегулярни разходи за общообразователни училища; 
У – брой ученици; 
Х – средна стойност от 18 % от разходния стандарт; 
К- тегловен коефициент, съответстващ на необходимите средства за 
разходи за обучение на брой ученици:  
 от I –VIII клас – 1.1; 
 от  VIIIп – XII клас –1.2 

Ki – коригиращ коефициент, където i = 1,2,3,.......n, който съответства на 
необходимите средства за разходи за обучение на брой ученици :  
 от  I до VII клас с разширено изучаване на общообразователен 

предмет музика, изобразително изкуство и хореография – 0,15; 
 за отопление на течно гориво – 0,5; 
 за отопление на твърдо гориво – 0,4; 
 в училища извън общинския център – 1; 
 с използваемост на класни стаи и кабинети до 60% - 0,5; 
 в училище с използваемост на класни стаи и кабинети до 80% - 0,2; 
 в училище с  използваемост на класни стаи и кабинети над 81 % - 

0,1; 
 с логопедични потребности – 2. 

2.  Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт – 
ученици на индивидуална форма на обучение – 2635 лв. за ученик.  

 
СФ1 = ЕРС1 х БУ1 
СФ1 - средства по формулата за разходен стандарт – ученици на 
индивидуална форма на обучение 
ЕРС1 - единен разходен стандарт за ученици на индивидуална форма на 
обучение 
БУ1 - брой ученици на индивидуална форма на обучение 

3. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт – 
ученици на самостоятелна форма на обучение – 320 лв. за ученик.  

 
СФ2 = ЕРС2 х БУ2 
СФ2 - средства по формулата за разходен стандарт – ученици на 
самостоятелна форма на обучение 
ЕРС2 - единен разходен стандарт за ученици на самостоятелна форма на 
обучение 



БУ2 - брой ученици на самостоятелна форма на обучение. 
4. Формула за разпределение на средства от добавката за ученици на 

ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата – 308 лв. на 
ученик. 

СОП = ЕРС3 х БУ3 
СОП - средства по формулата за разходен стандарт – добавката за ученици 
на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата  
ЕРС3 - единен разходен стандарт за ученици със СОП 
БУ3 - брой ученици със СОП. 

 
5. Средствата по разходен стандарт -Паралелки с профил 

„Изкуства” – музика, изобразително изкуство, хореография и 
християнско изкуство – 2320 лв. за ученик са за СОУ „Н. Й. Вапцаров” – 
гр. Силистра, където се обучават ученици в профилите музика, 
изобразително изкуство, хореография – СПИ 

6. Формула за разпределение на средства от добавката за подобряване 
на материално – техническата база на училищата за учениците на 
редовна форма на обучение – 25 лв. на ученик. 

МТБ = ЕРС4 х БУ4 
МТБ - средства по формулата за разходен стандарт – добавката за 
подобряване на материално – техническата база на училищата за 
учениците на редовна форма на обучение 
ЕРС4 - единен разходен стандарт за подобряване на материално – 
техническата база на училищата за учениците на редовна форма на 
обучение  
БУ4 - брой ученици – редовна форма на обучение. 

7. Формула за разпределение на средства от добавката за подпомагане 
храненето на децата от подготвителните групи, децата от 
подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас – 72 
лв. на ученик. 

ХУ = ЕРС5 х БУ5 
ХУ - средства по формулата за разходен стандарт – добавката за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, децата от 
подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас; 
ЕРС5 - единен разходен стандарт за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи, децата от подготвителните класове в училище и 
учениците от І – ІV клас 
БУ5 - брой ученици от І – ІV клас – редовна форма на обучение. 

8.  Формула за разпределение на средствата за целодневна 
организация на учебния ден за обхванатите ученици от І, ІІ и ІІІ клас 
/без ученици от средищни училища/ – 520 лв. на ученик . 

  СХ = ЕРС7 х БУ7 



СХ - средства по формулата за целодневна организация на учебния 
ден за обхванатите ученици от І, ІІ и ІІІ  клас с изключение на ученици 
от средищни училища; 
ЕРС7 - единен разходен стандарт за целодневна организация на 
учебния ден за обхванатите ученици от І, ІІ и ІІІ  клас с изключение на 
ученици от средищни училища; 
БУ7 - брой ученици от І, ІІ и ІІІ  клас. 
9. Разпределение на средствата за извънкласна дейност(7 лв/ученик) – 
пропорционално на база брой ученици в ОУ „Св.Св.Кирил и 
Мeтодий”-Калипетрово, ОУ „Св. Кл. Охридски”-Иширково и ОУ 
„Св.Св.Кирил и Мeтодий”- Брадвари – ИД 
 

 
    II. Средствата за извънучилищни дейности са за ОДК, определени 
на база необходими средства за щатната численост в делегираните 
държавни дейности.  
 

III. Условия и ред за разпределение на средствата по различните 
допълнителни компоненти, към формулата за дейност 
„Общообразователни училища” на Община Силистра. 

1 Условията за разпределение на средствата по допълнителните 
компоненти да са: 

1.1. Допълнителните компоненти да са в размер на 20% от средствата, 
получени по съответната дейност;  
1.2.  Средствата да се разпределят по правила, съгласувани с директорите 
на училищата; 
1.3.  Правилата да дават ясна представа за средствата,  с които всяко 
училище ще разполага от общите 20%, определени за  допълнителни  
компоненти; 
1.4.  Средствата да се разпределят на база брой ученици; 
1.5.  2% от средствата да се разпределят като резерв за нерегулярни 
разходи; 
1.6.  18% от средствата да се  разпределят справедливо чрез тегловни и 
коригиращи коефициенти, отразяващи спецификата на учебния процес и 
сградния фонд на училищата. 
2 Редът за разпределение на средствата по различните допълнителни 

компоненти е: 
2.1.  2 % от средствата, получени по съответната дейност да са  резерв за 
нерегулярни разходи и да са разпределени, както следва: 

2.1.1. Средствата за резерв не се разпределят по бюджетите на всяко 
училище, а се планират в отделен клиент „резерв” към съответната 
дейност на функция „Образование”;  



2.1.2.  Да  се формират като произведение от общия  брой ученици на 
училището и два процента от средствата по единния разходен стандарт; 
2.1.3. Резервът се разпределя в §§ 1020 на дейност „Общообразователни 
училища”; 

2.2.   18% от средствата, получени по съответната дейност да се 
разпределят чрез тегловни и коригиращи коефициенти, съответстващи на 
необходимите средства за разходи за обучение на един ученик, както 
следва: 

2.2.1. Тегловните коефициенти да са определени в зависимост от две 
степени на обучение, по принципа – всяка следваща степен води до по – 
големи разходи; 
2.2.2.  Коригиращите коефициенти да отразяват спецификата на 
обучение на един ученик в общината, както следва: 
2.2.2.1. Коефициентът за обучение на учениците от I до VII клас с 
разширено изучаване на музика, хореография  и изобразително изкуство 
в СОУ „Н. Й. Вапцаров”, да отразява образователната политика на 
Община Силистра, независимо от необходимостта от по – големи 
разходи; 
2.2.2.2.    Коефициентът за отопление на течно гориво да е по- голям от 
коефициента за твърдо гориво, във връзка с по – големия разход; 
2.2.2.3.  Коефициентът за ученици в училища, извън общинския център, 
да увеличи средствата им с цел тяхното съхраняване; 
2.2.2.4. Коефициентите за ученици, които учат в училища с 
използваемост на класни стаи и кабинети до 60%, до 80% и над 81% да 
са различни, за да подпомагат училищата, които правят големи разходи 
от ненужно голямата площ на училището. 
2.2.2.5 Коефициентът за ученици с логопедични потребности подпомага 
издръжката на логопедичния кабинет в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
– гр. Силистра 
2.2.3. Механизъм за разпределение на 18 % от средствата, получени по 
единния разходен стандарт.  

Единиците за финансиране са произведение  от броя на учениците със 
специфика в процеса на  обучение и /или специфична среда на обучение  
от различните училища и съответния тегловен или коригиращ коефициент, 
утвърден с формулата. Средствата, които училищата получат от 
осемнадесетте процента са равни на сумата от единиците за финансиране 
на конкретното училище, умножени с  18% от средствата, получени по 
единния разходен стандарт за всички училища и разделени на сбора на 
единиците за финансиране на всички училища. 
 
 



ІV. Формула за разпределение на средствата, получени по единни 
разходни стандарти за делегираната от държавата дейност 
„Целодневни детски градини и обединени детски заведения” - Ф1 

Ф1 = СФ4 + СФ5 + СФ6 + СФ7+ СОП1+ ХД           
1. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 
4 години включително” – 1520 лв. на дете.  

СФ4 = ЕРС8 х БД1  
 
СФ4 -  средства по формулата за разходен стандарт „Целодневна детска 
градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 4 години 
включително” ; 
ЕРС8 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години включително в 
целодневна група в детска градина  и обединено детско заведение; 
БД1 – брой деца от 3 до 4 години включително в целодневна група в детска 
градина  и обединено детско заведение, без децата от ЦДГ „Детелина”, с. 
Проф. Иширково. 

2.  Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт 
„Подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско 
заведение” – 1760 лв. на дете  
СФ5 = 95% х ЕРС9 х БД2 + СДК2 

СДК2 = Кl х Д1 х Х2  
 
СФ5 -  средства по формулата за разходен стандарт „Подготвителна 
целодневна група в детска градина и обединено детско заведение” ; 
ЕРС9 - единен разходен стандарт за деца на 5 и 6 години в целодневна 
група в детска градина  и обединено детско заведение; 
БД2 - брой деца на 5 и 6 години в целодневна група в детска градина  и 
обединено детско заведение; 
СДК2 - средства за детските градини на база допълнителни компоненти;  
Кl – коригиращ коефициент, съответстващ на необходимите средства за 
разходи за обучение на брой деца: 
 с отопление – течно гориво – 1,7; 
 с отопление – твърдо гориво – 1; 
 в детски градини извън общинския център – 1,3; 
 в сгради, които не са санирани последните 10 год. – 1. 

Д1 – брой деца на 5 и 6 години; 
Х2 – средна стойност от 5 % от разходния стандарт; 
3. Средствата по разходен стандарт „Целодневна детска градина и 
обединено детско заведение за деца от 3 до 4 години включително в 
населено място с до 1500 жители” – 1644 лв. на дете са за ЦДГ „Детелина”, 
с. Проф. Иширково – СФ6. 

.  



4. Формула за разпределение на средствата по разходен стандарт – яслена 
група към целодневна детска градина и обединено детско заведение – 1067 
лв. на дете. 
СФ7= ЕРС10 х БД3 
СФ7 - средства по формулата за разходен стандарт – яслена група към 
целодневна детска градина и обединено детско заведение;  
ЕРС10 - единен разходен стандарт за яслена група към целодневна детска 
градина и обединено детско заведение;  
БД3 - брой деца в яслена група.  
5. Формула за разпределение на средства от добавката за деца и ученици 
на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и детски градини – 
308 лв. на ученик. 
СОП1 = ЕРС11 х БД4 
СОП1 - средства по формулата за разходен стандарт – добавка за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски 
градини;  
ЕРС11 - единен разходен стандарт за деца и ученици със СОП; 
БД4 - брой деца със СОП. 
6. Формула за разпределение на средства от добавката за подпомагане 
храненето на децата от подготвителните групи, децата от подготвителните 
класове в училище и учениците от І – ІV клас  – 72 лв. на дете. 
ХД = ЕРС5 х БД5 
ХД - средства по формулата за разходен стандарт – добавката за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, децата от 
подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас; 
ЕРС5 - единен разходен стандарт за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи, децата от подготвителните класове в училище и 
учениците от І – ІV клас 
БД5 - брой деца от подготвителните групи. 
 
V. Условия и ред за разпределение на  средствата по различните 
допълнителни компоненти, към формулата за разходен стандарт „ 
„Подготвителна целодневна група в детска градина и обединено 
детско заведение ” на Община Силистра. 
1.  Условията за разпределение на средствата по различните 
допълнителни компоненти са: 
1.1. Допълнителните компоненти за разходен стандарт  „Подготвителна 
целодневна група в детска градина и обединено детско заведение ” да е в 
размер на 5% от средствата. 
1.2.  Средствата да се разпределят по правила, съгласувани с директорите 
на детските градини; 
1.3.  Правилата да дават ясна представа за средствата,  с които всяка детска 
градина  ще разполага от  допълнителните  компоненти; 



1.4.  Средствата да се разпределят на база брой деца; 
1.5.   5% от средствата от разходен стандарт „Подготвителна целодневна 
група в детска градина и обединено детско заведение” да се  разпределят 
справедливо чрез тегловни и коригиращи коефициенти, отразяващи 
спецификата на учебния процес и сградния фонд на детските градини.  
2.  Редът за разпределение на средствата по различните допълнителни 
компоненти е: 

2.1. Средствата за допълнителни компоненти на детските градини, 
получени по единните разходни стандарти в дейност„Целодневна детска 
градина и обединено детско заведение”  да се разпределят чрез тегловни 
и коригиращи коефициенти, съответстващи на необходимите средства за 
разходи за отглеждане, възпитание и обучение на едно дете както следва: 
2.2.1. Коригиращите коефициенти да отразяват спецификата на 
отглеждане, възпитание, обучение и сграден фонд за едно дете в 
общината както следва: 
2.2.2.1.   Коефициентът за отопление на течно гориво да е по- голям от 
коефициента за твърдо гориво, във връзка с по – големия разход; 
2.2.2.2 Коефициентът за деца в детските градини извън общинския 
център да увеличи средствата им с цел тяхното съхраняване; 

2.2.2.3 Коефициентът за деца в сгради, които не са санирани последните 
10 год. да подпогне детски градини, които правят големи разходи от 
обективни условия- сграден фонд. 

2.2.3. Механизъм за разпределение на средствата от допълнителните 
компоненти, получени по единния разходен стандарт.  

Единиците за финансиране са произведение  от броя на децата със 
специфика в процеса на  отглеждане, възпитание и обучение и /или 
специфична среда на обучение  от различните детски градини и съответния 
тегловен или коригиращ коефициент, утвърден с формулата. Средствата, 
които детските градини получават от допълнителните компоненти  са 
равни на сумата от единиците за финансиране на конкретната детска 
градина умножени с  процент от средствата, получени по единните 
разходни стандарти за всички детски градини и разделени на сбора на 
единиците за финансиране на всички детски градини . 
 
VI. Правила за промени в разпределението на средствата между 
училищата и детските градини  
1. Формулите за разпределение на средствата  не се променят по време на 
бюджетната година; 
2.Разпределението на средствата по бюджета на ПРБК за 2013 г. за 
дейностите от единната бюджетна класификация /ЕБК/ към функция 
„Образование”, за които средствата от държавния бюджет се определят на 
база ЕРС, се извършва съобразно реда утвърден  с чл. 37 от ПМС № 1 от 



09.01.2013 г. за брой деца и ученици и размерите на единните разходни 
стандарти за 2013 г. 
3. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ не 
разпределя по формула средствата по ЕРС, формирани от положителна 
разлика между броя на децата/ учениците, заложен в ЗДБРБ 2013 г., и броя 
на децата/ учениците по „АдминМ” към 01.01.2013 г.  
4. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ извършва 
корекции на средствата по формулите в следните случаи : 
4.1. Когато Министерски съвет промени размера на единния разходен 
стандарт за дейността, ПРБК да коригира размера на средствата, които 
всяко училище или детска градина получава по формулата; 
4.2  След извършването на корекции по реда на чл. 37, ал. 1 от ПМС № 01 
от 09.01.2013 г.,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., се коригират 
в натуралните и стойностни показатели, като средствата по бюджетите на   
училищата или детските градини в съответната дейност се намаляват/ 
увеличават пропорционално на намаления/ увеличен брой ученици или 
деца  по формулата; 
4.3 Отчитайки промените в броя на учениците в началото на 
учебната 2013/2014 година спрямо броя на децата и учениците по 
информационната система на МОМН „АДМИН М” към 01.01.2013 г., 
ПРБК  коригира натуралните и стойностни показатели, като средствата по 
бюджетите на   училищата или детските градини в съответната дейност се 
намаляват/ увеличават пропорционално на намаления/ увеличен брой 
ученици или деца  по формулата на база основни и допълнителни 
компоненти. За броя на учениците се използват данните от 
информационната система на МОМН „АДМИН М” към 15 септември 2013 
г. Намалението/ увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от 
годишната стойност на стандарта, т. е. само за месеците октомври, 
ноември и декември. 
4.4 При преобразуване на училище, детска градина или обслужващо звено 
остатъкът от средствата по формула и средствата за 2013 г. над 
определените по единни разходни стандарти на училището, детската 
градина или обслужващото звено, които се преобразуват се отнася към 
преобразуваното (новото) училище, детска градина или обслужващо звено. 
4.5  При закриване на училище, детска градина или обслужващо звено, 
остатъкът от средства по формула и средствата над ЕРС се отнася към 
приемащото училище, детска градина или обслужващо звено.  
5.    ПРБК предоставя на училищата и детските градини средствата по 
единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни 
дни от получаването им от централния бюджет .  



6.  В рамките на утвърдения си бюджет директорът на училището или 
детската градина  извършват компенсирани промени по плана за 
приходите и разходите по бюджета на училището или детската градина до 
три дни преди края на всяко тримесечие, а за последното тримесечие – не 
по- късно от 10 декември, и предоставят информация /копие от заповед на 
директора на училището или детската градина/ на ПРБК за извършените 
през тримесечието компенсирани промени в  срок до последното число на 
последния  месец от тримесечието, а за последното тримесечие – в срок до 
13 декември. 
 
 
VIII. Правила  за разпределение и използване на резерва за 
нерегулярни разходи за общообразователните училища  в Община 
Силистра   
1. Средствата за резерв се планират в отделен клиент „резерв” към 
училищата; 
2.   Директорът на училището изготвя бюджета си, без резерва; 
3.  Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити намалява или 
увеличава бюджета на всяко училище след представен доклад от 
директора, считано от 31.03.2013г. до 15.11.2013г. със средствата от 
резерва в следните случаи: 
3.1  Непредвидени ремонтни работи, вследствие на бедствия или аварии в 
размер до 3000 лв.; 
3.2  Извършване на ремонтни работи по предписания на РЗИ в размер до 
3000 лв. ; 
3.3  Разходи за обезщетения по чл.220, чл. 222 ал.1 и 2 и чл. 224, ал.1 от 
Кодекса на труда, наложени от оптимизация, ако числеността на персонала 
в училището е намаляла над 10%  и ако тези средства не са одобрени по 
Националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа”, модул  
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.; 
4.  Механизъм за използване на средствата от резерва, утвърден от ПРБК и 
разпределен при следните условия: 
      При постъпил доклад от директора за използване на средствата от 
резерва, ПРБК изготвя заповед за определяне на комисия за проверка на 
случая и изготвяне на  план – сметка. Комисията разглежда доклада на 
директора, който включва информация за невъзможността необходимите 
средства да бъдат заделени от бюджета на съответното училище. 
Бюджетът на училището, което извършва разходите в гореизложените 
случаи да се увеличи съобразно необходимите средства, но не повече от 
общия размер на резерва. Планираните кредити на клиент „резерв” да се 
намалят пропорционално с необходимите разходи, но не повече от 
определения резерв . Ако до 15 ноември 2013г. не постъпят доклади от 
директорите за използване на средствата от резерва или се използват  част 



от средствата, остатъкът се предоставя на училищата, като се разпределя 
пропорционално на броя на учениците. ПРБК предоставя 
неразпределените средства от резерва на училищата след 15 ноември 
2013г., като се съобрази с пропорционалното на броя на учениците 
разпределение. Данните за броя на учениците са от информационната 
система на МОМН „Админ – М” към 15 септември 2013г. 
 
             Настоящата заповед да се връчи на Зам. Кмет „Хуманитарни 
дейности”, Зам. Кмет „Финанси и икономика”, Началник отдел 
“Образование и младежки дейности”, директорите на училища, детски 
градини  и обслужващи звена за сведение и изпълнение. 
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