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На основание чл.44, ал.1, т.1, т.5, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на 
чл.41а, ал.З от Закона за народната просвета и Решение №92/28.01.2016 година на 
Великотърновски Общински съвет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за 2016 година във функция „Образование”, съгласно Решение на МС 
№ 859 от 3 ноември 2015 година за изменение на Решение №276 на Министерски 
съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности 
с натурални и стойностни показатели през 2016 година и Правила за промени в 
разпределението на средствата между учебните заведения при изменение на 
компонентите на формулите за 2016 година, съгласно Приложението.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица -  второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към Кмета на Община Велико Търново.

Контрол по изпълневйЬто на заповедта възлагам на Пенка Игнатова -  
Директор Дирекция „Обра^о^ание, 1̂ ла^ц£жки дейности и спорт’

инж. ДАНИЕЛ ПАНО
Кмет на Община Веррясо Търново

Съгласували:

Пенка Игнатова ~ J /
Директор Дирекция „ Образование,
младежки дейнос,

Олга Петърчева 
Началник отдел

riu и спорт
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Изготвил:
Юлия Ангелова 
Главен експерт Дирекция „ Образование, 
младежки дейности и спорт ”
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О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  
Д И Р Е К Ц И Я  „ О Б Р А З О В А Н И Е ,  

М Л А Д Е Ж К И  Д Е Й Н О С Т И  И С П О Р Т ”

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО 
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” 
ЗА 2016 ГОДИНА И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 

НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ 
НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ФОРМУЛАТА ЗА 2016 ГОДИНА

I. Формули за разпределение на средствата, получени по единни 
разходни стандарти във функция „Образование”

Средствата по бюджета на Община Велико Търново за дейностите по 
възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици за 2016 година в 
зависимост от бюджетната дейност по Единната бюджетна класификация за 
2016 година се разпределят по следните формули:

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни
стандарти за целодневни детски градини и обединени детски
заведения.

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни
стандарти за 5 и 6 годишни деца в подготвителна полудневна група
в училище.

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

4. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за Спортно училище гр. Велико Търново.

5. Формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за общежитие.
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ДЕЙНОСТ 311 -  Целодневни детски градини и обединени детски заведения

СФ=ОКФ+Р
ОКФ=(88.4487%ЕРС,*БД,+88.4487%ЕРС2*БД2+88.4487%ЕРСз*БДз+
88.4487%ЕРС4*БД4)+8,5513%УПР
Р=3 %ЕРС | *Б Д ,+3 %ЕРС2 *Б Д2+3 %ЕРС3 *Б Дз+3 %ЕРС4 *Б Д4

СФ -  средства по формулата
ОКФ -  основни компоненти по формулата
EPCj -  единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години -  1 669 лева
ЕРС2 -  единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години в населено място до
1500 жители - 1 802 лева
ЕРС3 -  единен разходен стандарт за деца в яслени групи -  1 159 лева
ЕРС4 -  единен разходен стандарт за деца в подготвителна целодневна група в
детска градина -  1 912 лева
БД 1 -  брой деца от 3 до 4 години към 01.01.2016 година, съгласно 
информационна система на МОН „Админ М" -  1 198 деца
БД2 -  брой деца от 3 до 4 години в населено място до 1500 жители към
01.01.2016 година, съгласно информационна система на МОН „Админ М ” -  74 
деца
БДз -  брой деца от яслени групи към 01.01.2016 година, съгласно 
информационна система на МОН „Админ М ”- 78 деца
БД4 -  брой деца в подготвителна целодневна група в детска градина към
01.01.2016 година, съгласно информационна система на МОН „Админ М ” -  1 
145 деца
УПР -  съгласно чл.41а, ал.6 от ЗНП се определя добавка за условно-постоянни 
разходи като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната 
дейност. С нея се компенсират разходите с условно постоянен характер, които 
не зависят от броя на децата. Съгласно чл.12, ал.1 на ПМС №380 от 29.12.2015 
година размерът на добавката за условно-постоянни разходи е 17 000 лева за 
всяко ОДЗ и ЦДГ.
Р -  резерв

Добавки над средствата по формула:

• Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи - 
изчислява се на база броя деца, отчетени по информационна система 
„Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за храненето на 
децата от подготвителните групи -  72 лв.

•  Добавка за деца на ресурсно подпомагане - изчисляват на база броя деца, 
отчетени по информационна система „Админ М ” към 01 януари 2016 
година, умножени по ЕРС -  325 лв.

Детските градини в Община Велико Търново през 2016 година не 
прилагат системата на делегиран бюджет.
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ДЕЙНОСТ 318 -  деца в подготвителна полудневна група в ЦДГ, в училище
и подготвителен клас в училище

СФ=100%ЕРС*БД + добавка за подпомагане храненето на децата от 
подготвителни групи в детските градини и училища

СФ -  средства по формула;
ЕРС -  единен разходен стандарт;
БД -  брой деца на 5 и 6 г. към 01 януари 2016 г. съгласно система на МОН 
„АдминМ”
Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи - 
изчислява се на база броя деца, отчетени по информационна система „Админ М” 
към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за храненето на децата от 
подготвителните групи -  72 лв.

ДЕЙНОСТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

СФ=ОКФ+ДКФ+Р
(ЖФ=БУ*ЕРС*90,283%
ДКФ=5,417%УПР+0,8% ДМУ+0,5%ДЛД 
Р=3%*БУ*ЕРС

Където:
СФ -  средства по формулата 
ОКФ -  основни компоненти по формулата 
ДКФ -  допълнителни компоненти по формулата 
Р -  резерв
БУ -  брой ученици I-XII клас в общообразователните училища дневна форма на 
обучение към 01.01.2016 година, съгласно информационна система на МОН 
„Админ М ”
ЕРС -  единен разходен стандарт за ученици в общообразователните училища
УПР -  условни - постоянни разходи
ДМУ -  добавка за малки училища - от 0 до 150 ученика
ДЛД -  добавка за логопедична дейност за ученици, обслужвани в 2 
специализирани кабинета

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища се 
състои от следните компоненти:
1) Основни компоненти по формулата са

S  Единен разходен стандарт за дейността, съгласно Решение 
№859/03.11.2015 година на Министерски съвет за разпределение на 
дейностите, финансирани, чрез общинските бюджети на местни и 
делегирани дейности от държавата дейности и за определяне 
стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности 
през 2016. За 2016 година ЕРС за общообразователните училища -  
3 група е 1 459 лева.

S  Брой ученици съгласно данните от единната информационна 
система на МОН „АдминМ” към 01.01.2016 година -  6 491 
ученици.
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2) Допълнителни компоненти по формулата

a) Средства за условни постоянни разходи в размер на 27 000 лева за всяко 
училище, съгласно чл.41а, ал.2, 5 и 6 (нова -  ДВ., бр. 109 от 2013 г., в сила 
от 01.01.2014) от ЗНП и чл.12, ал.1 и 2 от ПМС №380 от 29 декември 
2015г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2016 г.

Съгласно чл.12, ал. 5 от ПМС 380 от 29 декември 2015 г., Община 
Велико Търново не определя добавката за условни -постоянни разходи за 
ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория, което има статут на защитено 
съгласно Постановление №212 на МС от 2008 г. за приемане на критерии 
за определяне на защитените училища в Република България и на условия 
и ред за тяхното допълнително финансиране (обн. ДВ., бр. 80 от 2008 г., 
изм. и доп. бр. 13 от 2009, изм. бр.2 от 2011 г., бр.40 от 2013 г. и бр.8 и 92 
от 2014г.)

b) Добавка за малки училища с ученици от 0 до 150 ученика. Добавката е 
111,25 лв. за ученик в общообразователна паралелка, дневна форма на 
обучение към 01 януари 2016 до 8 клас и представлява 0,8 % от общия 
размер на средствата по единни разходни стандарти.

c) Добавка за логопедична дейност - 0,5% от средствата се разпределят за 
логопедична дейност с деца и ученици, обхванати в два училищни 
логопедични кабинета (ОУ ”Св. П. Евтимий" и СОУ „Вела Благоева”). 
Средствата в размер на 47 520 лв. се разпределят по 483,18 лв. на дете.

3) Резерв -  от средствата се заделят 3% за фонд „Резервен”, които се 
изразходват по правила, съгласно Приложение 1

В бюджета на общинските училища, се включват и:

1) Средства за ученици в паралелки с профил „Изкуства”, които се изчисляват 
на база броя ученици, отчетени по информационна система „Админ М ” към 
01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за един ученик-2 497 лв.

2) Средства за ученици на вечерна форма на обучение, които се изчисляват на 
база броя ученици, отчетени по информационна система „Админ М ” към 01 
януари 2016 година, умножени по ЕРС за един ученик във вечерна форма на 
обучение-1 270 лв.

3) Средства за ученици на комбинирана форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по информационна система 
„Админ М ” към 01 януари 201 година, умножени по ЕРС за един ученик в 
задочна форма на обучение -  790 лв.

4) Средства за ученици на индивидуална форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по информационна система 
„Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за един ученик в 
индивидуална форма на обучение-2 807 лв.

5) Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение, които се 
изчисляват на база броя ученици, отчетени по информационна система 
„Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за един ученик в 
самостоятелна форма на обучение -  341 лв.
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6) Средства за подобряване на материално-техническата база на училищата, 
които се изчисляват на база брой ученици, отчетени по информационна 
система „Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС -  25 лв.

7) Средства за подпомагане храненето на учениците, които се изчисляват на 
база броя ученици, отчетени по информационна система „Админ М ” към 01 
януари 2016 година, умножени по ЕРС за храненето на ученици от I до IV 
клас -  72 лв.

8) Средства за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата, 
които се изчисляват на база броя ученици, отчетени по информационна 
система „Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС -  325 лв.

9) Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от I, II, III, IV, V и VI клас,и учениците в средищните 
училища, които се изчисляват на брой обхванати деца в съответното 
училище, умножени по ЕРС за целодневно обучение -  544 лв.

10)Средства за защитени училища.
11)Средства за стипендии на учениците завършили основно образование.

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища е
обсъдена на събрание на Кмета на Община Велико Търново с директорите
на общинските училища на 29.02.2016

ДЕЙНОСТ 324 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ - гр. Велико Търново

СФ=100%ЕРС *Бу+ добавка за МТБ+добавка за СФО 

Където:

СФ -  средства по формула;
ЕРС -  единен разходен стандарт- за 2016 година в размер на 2 451 лева;
Бу -  брой ученици в професионални паралелки -  за 2016 година 173 ученика 
Добавка за МТБ - Средства за подобряване на материално - техническата база на 
училищата, която се изчисляват на база брой ученици, отчетени по 
информационна система „Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по 
Е Р С .- 2 5  лв.
Добавка за СФО - Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение, 
които се изчисляват на база броя ученици, отчетени по информационна система 
„Админ М ” към 01 януари 2016 година, умножени по ЕРС за един ученик в 
самостоятелна форма на обучение -  341 лв.

В бюджета на Спортно училище - Велико Търново, се включват и средства за 
стипендии на учениците завършили основно образование.
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СФ=100%ЕРС*Бу

Където:
СФ -  средства по формула;
ЕРС -  единен разходен стандарт -  за 2016 година в размер на 1 540 лева;
Бу -  брой ученици в общежитието

II. Правила за промени в разпределението на средствата между
училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на
формулата за 2016 година

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

2. Разпределението на средствата по бюджета на функция „Образование” при 
Община Велико Търново за 2016 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 
2016 година брой деца и ученици и размерите на единните разходни 
стандарти за 2016 година.

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 МОН „Админ М ” към 01.01.2016 година.

4. ПРБ прави корекции само при промяна на: единния разходен стандарт и броя 
на децата и учениците, в изпълнение на корекционни писма на МФ и МОН, 
както следва:

a. Когато разчетеният брой на децата и учениците, определени със 
ЗДБРБ за 2016 година е по-висок от броя на децата и учениците по 
информационната система „Админ М ” към 01 януари 2016 година, 
ПРБ заделя като резерв разликата от средствата, формирана по 
съответния ЕРС до извършване на корекцията за намаление на 
средствата. Промяната се извършва от ПРБ на база корекционни писма 
на МФ и МОН.

b . Когато разчетеният брой на децата и учениците, определени със 
ЗДБРБ за 2016 година е по-нисък от броя на децата и учениците по 
информационната система „Админ М” към 01 януари 2016 година, 
ПРБ разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като 
недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата 
до извършване на корекцията за увеличение на средствата. Промяната 
се извършва от ПРБ на база корекционни писма на МФ и МОН.

ДЕЙНОСТ 332 -  ОБЩЕЖИТИЕ
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5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на 
годината, увеличението (намалението) по съответния стандарт се разпределя 
пропорционално на броя на учениците.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти във функция „Образование” и Правилата за промени в 
разпределението на средствата между училищата при изменение на 
компонентите на формулата за 2016 година са разработени на основание чл.41а 
и чл.41б от Закона за народната просвета и чл.12,13, 30, 48(1) и 50 от ПМС 
№380 от 29 декември 2015 година за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 
2016 година (обн. ДВ. бр.З от 12.01.2016 г.)

Директор Дирекция „ Образование, 
младежки дейности и спорт ”

ПЕНКА ИГНАТОВА

Изготвил:
Юлия Ангелова
Главен експерт Дирекция ,, Образование, 
младежки дейности и спорт ”
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Приложение I

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

И СПОРТ”

П Р А В И Л А

ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН” ОТ 
БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2016 ГОДИНА

В Община Велико Търново, фонд „Резервен” от средствата за дейност 
„Общообразователни училища” е в размер на 3%.

1. Средствата от фонд „Резервен” се изразходват за нерегулярни разходи, 
както следва:

a. Аварийни ремонти и отстраняване на щети, нанесени от природни 
бедствия

b . Отстраняване на крупни аварии, възпрепятстващи ползването на 
учебната сграда и провеждането на учебно-възпитателния процес.

2. Изразходването на средствата от фонд „Резервен” се извършва по 
писмено предложение на второстепенните разпоредители доказващи 
необходимостта и размера на разхода. След становище от експерти и 
представители на общинска администрация ПРБ одобрява разхода.

3. Неизразходваните към 15 ноември 2016 година средства от фонд 
„Резервен” се разпределят по учебните заведения пропорционално на 
броя на учениците (чл.41а, ал.7 и ал.9, т.1 от ЗНП)
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