
 

 

 
 

 

 

 

Ф О Р М У Л А  
 

 

 

ЗА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 

 

В СИЛА ОТ 01.01.2018г. 
 

 

 

Цел на формулата: 
Основната цел на формулата, като механизъм е да създаде правила за 

разпределението на средствата на ниво ПРБ. 

Работата по разработването и прилагането на формулата трябва да 

направи директора активен участник в процеса на разпределяне на 

средствата на ниво ПРБ. 

Методиката на разработване на формулата цели определяне на 

основните фактори, които създават различия в разходите на училищата и 

силата на тяхното влияние. 

 

Принципи на разпределяне на средствата : 
 Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя по формулата 

100% от получените средства за общинските  училища на територията на 

общината. 

 Постигането на обективно разпределение стартира с: 

 Анализ на средствата за училищата; 

 Анализ на данните от АДМИН и по – конкретно на натуралните 

показатели за отделните училища 

Основният принцип  на който трябва да отговаря механизма за 

разпределение е справедливостта, а това в нашия случай се постига чрез 

отчитане на влиянието на обективните фактори върху разходите на 

отделните училища. 

Анализът на разходите на училищата ни показва, че те се влияят 

главно от факторите: ученици, поддържане на  сграда и отопление.  Тези 

три фактора влияят върху размера на извършваните разходи. 

Средствата  за ресурсно подпомагане, подобряване на материалната 

база на училищата, добавката за създаване условия за приобщаващо 

образование, добавката за подпомагане на храненето  и  добавката за 

целодневна организация на учебния ден се разпределят между училищата на 

база брой ученици.  Същите не са елемент от  формулата за разпределяне на 

средствата. 
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Когато разчетеният брой на учениците, предвидени със ЗДБРБ за 

2018г. е по-висок от броя на учениците по информационна система 

„АдминМ” към януари 2018 г. до извършването на корекции ПРБ заделя като 

резерв  разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.  

Така формираният резерв е част от бюджета на ПРБ и е различен от 

резерва за нерегулярни разходи. 

Когато разчетеният брой на учениците,предвидени със ЗДБРБ за 

2018г. е по-нисък от броя на учениците по информационна система 

„АдминМ” към януари 2018 г., ПРБ разпределя средствата по формулата, 

като недостигът се удържа пропорционално на средствата по формулата 

до извършване на корекция за увеличаване на средствата. След извършване на 

корекцията удържаните средства се възстановяват.   

 

М Е Т О Д И К А 
 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БЮДЖЕТА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ НА  

 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

І. Критерии за определяне на условните финансови единици: 

1. Брой ученици; 

2. Брой паралелки; 

3. Брой образователни институции; 

4. Стандарт за ученик; 

5. Стандарт за паралелка; 

6. Стандарт за институция; 

7. Вид отопление; 

8. Логопедичен кабинет. 

 

ІІ. Основен компонент /ОК/ на формулата за определяне на 85% от 

получените средства и разпределянето им между  училищата: 

1. Стандарт за институция /СИ/; 

2. Стандарт за паралелка /СП/; 

3. Брой ученици за даденото училище / БУ/; 

4. Стандарт за ученик / СУ/ – 1 370 лв. за ученик; 

5. Средства по регионален коефициент /СРК/. 

 

ІІІ. Допълнителни компоненти /ДК/ на формулата за определяне на 15 % 

от получените средства  и разпределянето им между  училищата: 

1. Добавка за течно гориво / ДТГ/ - 13%; 

2. Добавка за логопедичен кабинет /ДЛК/– 0,5%; 

3. Резерв за нерегулярни разходи  / Р/ - 1,5 %. 

 

 

Размерът на средствата за всяка добавка се получава, като сборът от 

получените в ПРБ средства за стандарт за институция, стандарт за 

паралелка, стандарт за ученик и средства по регионален коефициент  се 

умножи по съответният процент за добавка за всяко училище. 



 

Пример:  

 Добавка за течно гориво:  

ДТГ =(СИ+СП+СУ+СРК) х 13% 

ДТГ = (66 000лв.+ 55 936лв.+154 810лв.+28 228лв.) х 13%= 39 646,62лв. 

 

ІV.ФОРМУЛА: 

 

СФ= ОК+ДК 

 

Където /СФ/ са средства за финансиране 

ОК – основен компонент; 

ДК – допълнителни компоненти. 

 

ОК = 85% [СИ+СП+( СУ+ БУ)+ СРК] 

 

 СИ – стандарт за институция; 

 СП – средства от стандарт за паралелка (броя на паралелките в 

съответното училище умножен по стандарта); 

 СУ – стандарт за ученик; 

БУ – брой ученици в съответното училище; 

СРК – средства по регионален коефициент за съответната 

институция, който е равен на: [СИ+СП+( СУ+ БУ)] х 0,102 

 

ДК = 13 % ДТГ + 0,5% ДЛК +1,5 % Р    

 
 V.Правила за коригиране на средствата по формулата: 

1. Формулата за разпределяне не може да бъде променена през 

бюджетната година. 

2. ПРБ прави корекции на средствата по формулата само при 

промяна стойността на някои от елементите на формулата – 

размер на стандарти, брой ученици или др.допълнителни 

показатели. 

3. На края на всяко тримесечие, в резултат на настъпили промени 

в броя на учениците се извършват корекции по разпределянето 

на средствата между училищата. 

4. Когато в началото на учебната година е необходимо да бъде 

финансиран по-голям брой на децата или учениците в някои 

институции, финансирани от един и същ първостепенен 

разпоредител с бюджет. 

5. При намаление на броя на учениците като цяло, освободените 

средства по основни и допълнителни компоненти, които се 

разпределят на брой ученици се отнасят към резерва. 

6. При увеличаване като цяло на броя ученици и при условие, че не е 

извършена корекция по бюджета на ПРБ, недостигът на 

средства се финансира от резерва или се разпределя между 

училищата.  

 

 



VІ.Правила за разпределяне на средствата от резерва и остатъка от 

него: 

1. От резерва могат да бъдат покривани разходи за обезщетения 

на персонала, разходи за реализиране на планове за оптимизация 

и др. 

2. Със средства от резерва могат да бъдат покривани разходи на 

училищата, които се явяват собствен принос по различни 

проекти и програми. 

3.  При условие, че в ПРБ  бъде заделен резерв, неразпределените 

към 15 ноември 2018 г. средства от резерва да се предоставят 

на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на 

учениците.   

4. По предложение на директорите на учебните заведения 

резервът от 1,5% определен по формулата за всяко училище при 

планиране на началния бюджет, остава в ПРБ и същият се 

разпределя съгласно горните точки. 

 

Формулата и Методиката за разпределение на средствата по 

стандарти в неспециализираните училища на територията на  Община 

Алфатар са утвърдени на заседание на работна група на 21.12.2017г. от 

14.00 часа, определена със Заповед №РД- 632/08.12.2017г. на кмета на 

общината. 

Като членове на работната група са включени и директорите на ОУ 

„Хр.Ботев” гр.Алфатар, НУ „Отец Паисий” с.Алеково и ДГ „Щастливо 

детство” гр.Алфатар.             

 

На заседанието присъстваха всички лица определени в заповедта.  

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА:……… 

   /Директор д-я АПОФ в общината/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1. СТЕФКА ЖЕКОВА…………….. 

       /Секретар на Община Алфатар/ 

  

 

                                      2.ЯНКА ЖЕКОВА …………….. 

    /Директор на ОУ гр.Алфатар/ 

 

      3.  РОСИЦА ГЕНОВА………….. 

  / и.д. Директор на НУ с.Алеково/ 

 

               4. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА............. 

    /Директор на  ДГ гр.Алфатар/ 

 

 

 


