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З А П О В Е Д 
 

№ З-18-6/08.01.2018г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.282 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2018г.  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

І. Утвърждавам формула за разпределение на средствата за дейност 318 – 

Подготвителна полудневна група в училище 
 

Дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище  
 

Средства по формула – СФ  

 
СФ = БГхСППГ+БДППГУхСДППГУ+СРК, където: 
 

БГ – Брой групи   

СППГ – Стандарт  за подготвителна полудневна група -  1 666.00 лева  

БДППГУ – Брой деца за 2017/2018 учебна година към подготвителна полудневна 

група в училище   

СДППГУ – Стандарт за дете 5-6 годишна възраст в полудневна група -                       

1 110.00 лева  

СРК – Средства по регионален коефициент 

РК – Регионален коефициент – 0.051 

 
СРК = (БГхСППГ+БДППГУхСДППГУ)хРК 

 

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните полудневни 

групи в училище – НПХДППГУ 
 

Нормативът се предоставя на децата от подготвителните полудневни групи в училище, 
съгласно приложение 1 към чл.14, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. Средствата се предоставят въз 
основа на заявка от училището при спазване изискванията на Наредбата. Добавката се 
включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2018 г. и се 
изчислява, както следва: 

 

НПХДППГУ= БДППГУх72.00 лв., където:  
 

БДППГУ- брой деца в подготвителна полудневна група в училище  
 

ІІ. Утвърждавам формула и правила за разпределение на средствата по стандарти 

за 2018г. за дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии 
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Средства по стандарт - СС 

1. Брой институции – БИ  

2. Стандарт за институции – СИ – 33 000.00 лв. 

3. Брой паралелки – БП  

4. Стандарт за паралелка – СП – 6 992.00 лв. 

5. Брой ученици – БУ  

6. Стандарт за ученик – СУ – 1 370.00 лв. 

7. Средства по регионален коефициент – СРК  

8. Регионален коефициент – РК – 0.051 

9. Добавка за градско училище от 250 до 305 ученици – ДГУ(250-305)  

10. Добавка за градско училище от 305 до 320 ученици – ДГУ(305-320) 

11. Добавка за градско училище от 320 до 350 ученици – ДГУ(320-350) 

12. Добавка за градско училище над 350 ученици – ДГУ(над 350) 

13. Резерв за нерегулярни разходи – Р  

 

СС=БИхСИ+БПхСП+БУхСУ+СРК, където: 
СРК=(БИхСИ+БПхСП+БУхСУ)хРК 

 
ОК – Основен компонент  

ОК=94,5%хСС 
ДК – Допълнителни компоненти  

ДК=0,81%ДГУ(250-305)хСС+1,18%ДГУ(305-320)хСС+1,48%ДГУ(320-350)хСС+ 
1,53%ДГУ(над 350)хСС+0,5%РхСС 

 
94,5% от средствата по основен компонент; 

5,5% от средствата по следните допълнителни компоненти и относителен дял - %  

 Добавка за градско училище от 250 до 305 ученици – ДГУ(250-305) – 0,81%; 

   Добавка за градско училище от 305 до 320 ученици – ДГУ(305-320) – 1,18%; 

   Добавка за градско училище от 320 до 350 ученици – ДГУ(320-350) – 1,48%; 

   Добавка за градско училище над 350 ученици – ДГУ(над 350) – 1,53%; 

   Резерв за нерегулярни разходи  - Р  – 0,5%; 

 

 Формула от основен и допълнителни компоненти 

 

Средства по формула – СФ  

 

СФ=94,5%ОК+0,81%ДГУ(250-305)+1,18%ДГУ(305-320)+1,48%ДГУ(320-350)+1,53%ДГУ(над 
350)+0,5%Р 

 

 

Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти, 

включени във формулата за неспециализирани училища, без професионалните гимназии 
 

ДГУ(250-305) - Добавка за градско училище от 250 до 305 ученици 
 

Тази добавка се определя като 0,81% от средствата по формула. Разпределя се за ОУ 
„Св.Кл.Охридски“, гр.Попово. 

Тази добавка компенсира отрицателните разлики от въвеждането на новия модел на 
финансиране. 

 

ДГУ(305-320) - Добавка за градско училище от 305 до 320 ученици 
 

Тази добавка се определя като 1,18% от средствата по формула. Разпределя се за ПГ 
„Христо Ботев“, гр.Попово. 
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Тази добавка компенсира отрицателните разлики от въвеждането на новия модел на 
финансиране. 

 

ДГУ(320-350) - Добавка за градско училище от 320 до 350 ученици 
 

Тази добавка се определя като 1,48% от средствата по формула. Разпределя се за ОУ 
„Л.Каравелов“, гр.Попово. 

Тази добавка компенсира отрицателните разлики от въвеждането на новия модел на 
финансиране. 

 

ДГУ(над 350) - Добавка за градско училище над 350 ученици 
 

Тази добавка се определя като 1,53% от средствата по формула. Разпределя се за ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“, гр.Попово. 

Тази добавка компенсира отрицателните разлики от въвеждането на новия модел на 
финансиране. 

 

Р - резерв за нерегулярни разходи  
 

Представлява 0,5 % от общия размер на средствата по формула. Разходи с нерегулярен 
характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание 
условни или инцидентни събития и чието относително и времево разпределение не може да се 
предвиди в началото на годината. Резервът за нерегулярни разходи се заделя при ПРБ и се 
разрешава от комисията при мотивирано доказан недостиг, придружен със съответните 
документи.  

 

Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с  

бюджет НАД средствата по стандарт за дейност 322 – Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии за 2018г. за: 

 

 Норматив за други форми на обучение – НДФО 
 

 Средствата за самостоятелна форма на обучение в размер на 436.00 лв. на ученик 
са определени в Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на 
Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставят на съответните 
училища, съгласно броя на учениците в други форми на обучение по информационната 
система "НЕИСПУО" към 1 януари 2018 г.  Изчисляват се по следния начин: 

 

СДФО=БУСФО х 436.00 лв., където: 

БУСФО - брой ученици на самостоятелна форма на обучение 
 

  Средствата за индивидуална форма на обучение в размер на 3 592.00 лв. на 
ученик са определени в Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение   
№ 286 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставят на 
съответните училища, съгласно броя на учениците в други форми на обучение по 
информационната система "НЕИСПУО" към 1 януари 2018 г.  Изчисляват се по следния 
начин: 

 

СДФО=БУИФО х 3 592.00 лв., където: 

БУИФО - брой ученици в индивидуална форма на обучение 
      

 Допълващ стандрат за  материална база  за учениците в дневна форма на обучение 

– ДСМБУ 
  

Допълващия стандарт е определен с Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и 
допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за 
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делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. Същата 
е в размер на 25.00 лева на ученик в дневна форма на обучение. Допълващия стандарт се 
предоставя на учениците обучаващи се в неспециализирани училища, без професионални 
гимназии. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2018г. и се изчислява, както следва: 

 

ДСМБУ = БУДФО х 25.00 лв., където: 

БУДФО-Брой ученици в дневна форма на обучение  
 

 Норматив за подпомагане храненето на учениците от І – ІV клас –  НПХУ І-ІV 
 

Норматива се предоставя на учениците от І-ІV клас, съгласно приложение 1 към чл.14, 
ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование. Средствата се предоставят въз основа на заявка от училището при 
спазване изискванията на Наредбата. Добавката се включва в бюджета на съответното 
училище над средствата по формула за 2018 г. и се изчислява, както следва: 

 

НПХУ І-ІV = БУ І-ІV клас х 72.00 лв., където:  
БУ І-ІV клас - брой ученици І-ІV клас 

 

 Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VІІ  клас – НОЦОУДОУ І-VІІ клас 
 

Средствата за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 
ученици от І до VІІ  клас се определя по формула, съгласно нормативи определени с Решение 
№ 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 
2017г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели през 2018г. 

 

 НОЦОУДОУ І-VІІ клас = БГЦОУДхНГЦОУД+БУГЦОУДхНУГЦОУД+СРК, 

където: 
 

БГЦОУД – брой групи за целодневна организация на учебния ден 
НГЦОУД – норматив за група за целодневна организация на учебния ден – 1 486.00 лв. 
БУГЦОУД – брой ученици в групи за целодневна организация на учебния ден  
НУГЦОУД – норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 

582.00 лв. 
СРК – средства по регионален коефициент 
РК – регионален коефициент – 0.051 
 
СРК=(БГЦОУДхНГЦОУД+БУГЦОУДхНУГЦОУД)хРК 

 
 Средства за защитени училища  

 

Защитените училища получават допълнително финансиране за малък брой ученици в 
размер на 15 на сто от съответния разходен стандарт на ученик, умножен по разликата между 
минималния и реалния брой ученици. 

За учебната 2017/2018 година списъкът на защитените училища е приет с Решение        
№ 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г. 

 
 Норматив за стипендии  

 

СФ = СС х БУГ, където: 
 

СФ-Средства по формула 

СС - Средства за стипендии -  87.00 лева  
БУГ- Брой  ученици за 2017/2018 учебна година в гимназия   
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Средствата се предоставят на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово 
 

   ІІІ. Утвърждавам формула за разпределение на средствата за дейност Дейност 

338 – Ресурсно подпомагане  
 

 Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – НУРП 

Добавката е определена с Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на 
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставя  на 
училищата, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане. Същата е в размер на    
2 476.00 лева на дете/ученик на ресурсно подпомагане, и се включва в бюджета на съответното 
училище над средствата по формула за 2018г., изчислена както следва: 

 

НУРП = БУРП х 2 476.00 лв., където:  
БУРП- Брой ученици на ресурсно подпомагане 
 
Средствата се предоставят на ОУ „Св.Кл.Охридски“ гр.Попово 
 

 Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – НСУПО 

Добавката е определена с Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на 
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставя  на 
училищата, в които възпитават и обучават децата и учениците. Не по-малко от 40 на сто от 
размера на добавката се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане 
обучението на децата и учениците на ресурсно подпомагане. Същата е в размер на 359.00 лева 
на дете/ученик на ресурсно подпомагане, и се включва в бюджета на съответното училище над 
средствата по формула за 2018г., изчислена както следва: 

 

НСУПО = БУРП х 359.00 лв., където:  
БУРП- Брой ученици на ресурсно подпомагане, възпитавани и обучавани в училището  

 

ІV. Утвърждавам формула за разпределение на средствата за дейност 389 – Други 

дейности по образованието 
 

В дейност 389 „Други дейности по образованието” се планират и отчитат средствата 
от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна 
възраст и за учениците,  и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на 
училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, 
застраховки, ремонт и др.   

 

 Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в 

автобусите – ДСПА  
 

 ДСПА до 10 места – 2 000 лв.; 
 ДСПА от 11 до 15 места – 3 000 лв.; 

ДСПА от 16 до 25 места – 4 000 лв.; 
ДСПА от 26 до 29 места – 5 000 лв.; 
ДСПА над 30 места – 6 000 лв. 

 

V. Утвърждавам формула за разпределение на средствата за дейност 326 – 

„Професионални училища, професионални гимназии и паралелки за професионална 

квалификация в СОУ и гимназии“ за 2018г. – дневна форма на обучение 
 



6/11 
 

 Средства по формула 
 

СФ = БИхСИ+БПхСП+БУхСГРСВМ+БУхУЛ+БУхСУАСУ+СРК, където: 
 

БИ – брой институции 
СИ – стандарт за институция – 33 000 лв. 
БП – брой паралелки 
СП – стандарт за паралелка – 9 350 лв. 
БУ – брой ученици в професионално училище или професионална паралелка в СОУ 
СГРСВМ – Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина – 2 102 лв. 
УЛ – Услуги за личността – 1 669 лв. 
СУАСУ – Стопанско управление и администрация, социални услуги – 1 356 лв. 
СРК – средства по регионален коефициент 
РК – регионален коефициент – 0.051 
 

СРК = (БИхСИ+БПхСП+БУхСГРСВМ+БУхУЛ+БУхСУАСУ)хРК 

 

Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с  

бюджет НАД средствата по формула за дейност 326 – „Професионални училища, 

професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация в СОУ и 

гимназии“ за 2018г.  
 

 Норматив за други форми на обучение – НДФО 
 

 Средствата за задочна форма на обучение в размер на 1 065.00 лв. на ученик са 
определени в Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на 
Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставят на съответните 
училища, съгласно броя на учениците в задочна форма на обучение по информационната 
система "НЕИСПУО" към 1 януари 2018 г.  Изчисляват се по следния начин: 

 

СДФО=БУЗФО х 1 065.00 лв., където: 

БУЗФО - брой ученици в задочна форма на обучение 
 

 Средствата за самостоятелна форма на обучение в размер на 436.00 лв. на ученик 
са определени в Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на 
Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и се предоставят на съответните 
училища, съгласно броя на учениците в други форми на обучение по информационната 
система "НЕИСПУО" към 1 януари 2018 г.  Изчисляват се по следния начин: 

 

СДФО=БУСФО х 436.00 лв., където: 

БУСФО - брой ученици на самостоятелна форма на обучение 
 

 Допълващ стандрат за  материална база  за учениците в дневна форма на обучение 

– ДСМБУ 
  

Допълващия стандарт е определен с Решение № 667/01.11.2017г. за изменение и 
допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. Същата 
е в размер на 25.00 лева на ученик в дневна форма на обучение. Допълващия стандарт се 
предоставя на учениците обучаващи се в неспециализирани училища, без професионални 
гимназии. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2018г. и се изчислява, както следва: 
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ДСМБУ = БУДФО х 25.00 лв., където: 
 

БУДФО-Брой ученици в дневна форма на обучение  
 

 Норматив за стипендии  
 

 СФ = СС х БУГ, където: 
 

СФ-Средства по формула 

СС - Средства за стипендии -  87.00 лева  
БУГ- Брой  ученици за 2017/2018 учебна година по направления „Стопанско 

управление и администрация и социални услуги“ и  „Услуги на личността“   
 

 СФ = СС х БУГ, където: 
 

СФ-Средства по формула 

СС - Средства за стипендии -  97.00 лева  
БУГ- Брой  ученици за 2017/2018 учебна година по направления „Селско, горско, рибно 

стопанство и ветеринарна медицина“                   
 

VІ. Утвърждавам формула за разпределение на средствата за дейност 332 – 

Общежитие  
 

 Средства по формула 

 

СФ = БГОхСГО+БУГОхСУГО+СРК, където: 

 

БГО – брой групи в общежитие 
СГО – стандарт за група в общежитие – 8 016 лв. 
БУГО – брой ученици в група в общежитие 
СУГО – Стандарт за ученик в група в общежитие – 1 437 лв. 
РК – регионален коефициент – 0.051 
 

СРК = (БГОхСГО+БУГОхСУГО)хРК 

 
Собствени приходи – Приходите на общинските училища се планират в раздел приходи 

в делегираните дейности, като за целта в бюджетната бланка са включени съответните 
приходни параграфи. С тези средства се увеличава планът на разходите в делегираните 
дейности. Собствените приходи на общинските училища постъпват по банковите сметки на 
училищата. 

 

Правила за промени в разпределението на средствата между училищата  при 

изменение на параметрите на основния компонент на формулата  
 

1. В случаите на разлики между разчетния брой на децата и учениците, на групите и 
паралелките, както и на образователните институции, предвидени със ЗДБРБ за 
2018г. и броя на децата и учениците по информационната система "НЕИСПУО" към 
1 януари 2018г., до извършването на корекции по реда на чл. 282, ал. 18 от ЗПУО. 
Първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, 
формирана по съответния стандарт.   

2. Броят на децата, на групите и паралелките, както и на образователните институции, 
въз основа на които се разпределят средствата се определят по данни от 
националната електронна информационна система на Министерството на 
образованието и науката към 1 януари 2018г. 
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3. Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в 
резултат от промени в броя на учениците, както и на групите и паралелките, както и 
на образователните институции се допускат, когато в началото на учебната година е 
необходимо да бъде финансиран по-големият брой на учениците и на групите или 
паралелките в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет. Това касае разпределението на база основен компонент и 
допълнителни компоненти по формулата, така и средствата по бюджетите на 
институциите за 2018г. над определените стандарти, което се извършват въз основа 
на броя на децата и учениците, както и на групите и паралелките. За броя на 
учениците, както и на групите и паралелките, както и на образователните 
институции се използват данните от информационната система на МОН 
„НЕИСПУО”. 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. При намаляване на броя на учениците и на групите или паралелките като цяло за 
съответната дейност по т. 3, освободените средства се отнасят към резерва. 
Отпускането на средства от резерва става с докладна записка от директора на 
училището. Предвиденият резерв за нерегулярни разходи се разходва с решение на 
комисията, разработила формулата. Неразпределените към 15 ноември 2018г. 
средства от резерва се предоставят на училищата, като се разпределят 
пропорционално на броя на учениците. 

5. При увеличение като цяло на броя на учениците и на групите или паралелките за 
съответната дейност по т. 3 и при условие, че не бъде извършена корекция по 
бюджета на МОН за увеличения брой ученици и на групите или паралелките, 
недостигът на средства се разпределя между училищата пропорционално на броя на 
учениците и на групите или паралелките към началото на учебната 2018/2019 година 
или при възможност се финансира от Р – резерва за нерегулярни разходи. 

6. На основание чл.14, ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование за периода октомври-декември 
2018г. се разпределят на базата на фактическия брой ученици към 28.09.2018г., 
съгласно заявка по образец приложение 1 към чл.14, ал.1 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, подадена до 25.09.2018г.  

7. При промени в броя на учениците, както и на групите и паралелките 
Първостепенния разпоредител с  бюджет извършва промени в разпределението на 
средствата по формула през бюджетната година, когато в началото на учебната 
година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой ученици, групи или 
паралелки в някои институции при намаление на броя на учениците, групите или 
паралелките в други институции, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет, спазвайки разпоредбите на чл. 282 ал.21 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

8. Остатъкът от средства на закрити училища се прехвърлят към резерва за 
нерегулярни разходи. 

9. В резултат на извършени проверки, ако броят на учениците, както и на групите и 
паралелките е по-малък от този, по които е определен бюджетът, МОН може да 
извършва корекции в разпределението на средствата по формула. Намалението се 
извършва пропорционално на броя на месеците, оставащи до края на годината, както 
по основен и по допълнителните компоненти на формулата, така и за средствата над 
стандартите. Освободените средства се отнасят в резерва по съответната дейност. 
При получаване на допълнителни средства в хода на изпълнението на бюджета 
Първостепенния разпоредител с бюджет ги разпределя пропорционално на 
средствата по утвърдената формула, с което се запазва разпределителната тежест на 
отделните компоненти, но се увеличава абсолютната стойност на отделните добавки.                                                                                                                                      
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10. Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на 
Бюджетната година. 

11. Формулата определя годишните средства, които се разпределят на база 1/3 
месечно от тримесечното разпределение на държавния трансфер за общините,  
регламентирано с чл.55 ал.1 на ЗДБРБ 2018г. 

 
o Директорите на училищата: 

Професионална гимназия по селско стопанство „ Никола Пушкаров „ гр.Попово – 
Теменуга Иванова Тодорова 

 Профилирана гимназия „Христо Ботев” гр.Попово - Венелин Николов Лазаров 
ОУ „Св. Климент Охридски” гр.Попово - Кармелина Панайотова Колева 
ОУ „Любен Каравелов” гр.Попово – Светослав Янков Минчев 
ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр.Попово - Румен Коев Рачев 
ОУ „Отец Паисий” с.Водица – Атанас Стефанов Атанасов 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Зараево – Петър Йорданов Стоянов 
ОУ „Христо Ботев” с.Ломци - Ахмед Сюлейманов Сеидов 
ОУ „Христо Ботев” с.Садина - Илка Банева Дечева 
ОУ „Антон Страшимиров” с.Светлен – Биляна Неделчева Милева 

ОУ „Васил Левски” с.Славяново – Боряна Ламбева Николова 
       като второстепенни разпоредители с бюджет директорите имат следните правомощия: 

 разпорежда се с определените по формулата средства и ги разпределят по 
параграфи; 

 да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. 
между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

 да се разпорежда със средствата на училището; 
 да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на 
учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, 
определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на 
учебния план. 

 по решение на директора, при условие, че са осигурени другите разходи от 
делегирания бюджет на училището, могат да се извършват основни ремонти и да се 
придобиват дълготрайни активи за сметка на следните източници: остатъци от 
предходни години /с изключение на преходните остатъци от целеви средства /; 
собствени приходи; субсидия по формулата, средствата от добавката за подобряване 
на материално-техническата база на училищата. За капиталовите разходи с тези 
източници, не се утвърждават поименни списъци. С изключение на средствата за 
сметка на собствени приходи директорите не могат да финансират разходи за 
автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни 
телефони. 

 

На директорите на училищата като второстепенни разпоредители се предоставят 

освен средства по формулата и други  средства, като: 
 

1. Целеви:     
- безплатен транспорт на учениците; 
- компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал; 
- средствата за спорт на учениците по ПМС №129/11.07.2000г.; 
- средствата за медицински кабинети; 
- средства за безплатни учебници от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи; 
- осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; 
- оптимизация на училищната мрежа и за обезщетения на персонала; 
-средства по НП за развитие на образованието; 
-други средства с целеви характер, за които има отделно регламентиран ред и условия за 
разпределяне. 
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1.1. Предоставянето им е в зависимост от датата на получаването им. 
2. Средства от:  
     2.1. Установеното към края на предходната година превишение на постъпленията 

над плащанията по бюджета на съответното училище; 
     2.2. Собствените приходи на училището; 
     2.3. Допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, съгласно Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г. 

2.3.1. За самостоятелна паралелка под минималния брой ученици – 40 на сто от 
размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в 
паралелките от І –VІІ клас на общообразователните училища  е до 40 ученици. 

2.3.2. За слята паралелка под минималния брой ученици – 60 на сто от размера на 
съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките от  І –
VІІ клас на общообразователните училища  е до 40 ученици. 

2.3.3. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 
определения брой на ученици от т.2.3.1. и т.2.3.2. размера на допълнителните средства извън 
определените по единни разходни стандарти се осигуряват и определят по преценка на 
финансиращия орган, ако това е необходимо. 

2.3.4. За самостоятелна паралелка под минималния брой ученици – 20 на сто от 
размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в 
паралелките от І –VІІ клас на общообразователните училища  е от 41 до 80 ученици. 

2.3.5. За слята паралелка под минималния брой ученици – 40 на сто от размера на 
съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките от  І –
VІІ клас на общообразователните училища  е от 41 до 80 ученици. 

2.3.6. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 
определения брой на ученици от т.2.3.4. и т.2.3.5. размера на допълнителните средства извън 
определените по единни разходни стандарти се осигуряват и определят по преценка на 
финансиращия орган, ако това е необходимо. 

2.4. Допълнително финансиране за плащания, дължими от институции, прилагащи 
система на делегиран бюджет в рамките на текущата година, като тези средства подлежат на 
възстановяване по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за сметка на бюджета 
на институцията, прилагаща система на делегиран бюджет за следващата година, при условия 
и по ред, определени от първостепенния разпоредител с бюджет. 

   2.5. Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния 
разпоредител с бюджет към края на предходната година. 

3. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с 
Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово 
управление и контрол.  

4. Извършват компенсирани промени по бюджета си до 3 дни преди края на всяко 
тримесечие и уведомяват ПРБ за извършените през тримесечието компенсирани промени в 
срок  до последно число на последния месец на тримесечието. 

5. Директорите на общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание 
на работниците и служителите и на училищното настоятелство  информация за изпълнението 
на делегирания бюджет на училището. 

6. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението 
на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна 
информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител. 

7. Училищата и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на 
интернет страницата си утвърдения им бюджет, тримесечните отчети и годишния отчет за 
изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата и обслужващите 
звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с 
бюджет. 

8. Бюджетите се публикуват в срок до 10 дни  от утвърждаването им от първостепенния 
разпоредител с бюджет. Тримесечните отчети се публикуват с срок до 5-о число на месеца, 



11/11 
 

следващ месеца на изготвяне на отчета. Годишният отчет се публикува в срок до 10 дни от 
определения от първостепенния разпоредител с бюджет срок за представянето му. 

9. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на 
съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на 
нарушението. 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на горепосочените ръководители за сведение 
и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мариан Маринов - директор 
Дирекция „ФСДУС” и Йорданка Мичева - главен експерт при Звено „Образование”. 
 
 
 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 
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1. Мариан Маринов 
/Директор Дирекция „ ФСДУС “/ 
 

2. Тодор Тодоров 
/Ст.юрисконсулт  към Община Попово/ 
 

Изготвил:  
Йорданка Мичева 
 /Гл.експерт Звено „Образование“/ 


