Приложение към
Заповед № РД 09-351/25.02.2009 г.
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти за 2009 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката и
Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и
обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2009 г.
Средствата по бюджета на Министерството на образованието и науката за дейностите
по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици за 2009 г. се разпределят по
следните формули в зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2009 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, професионални гимназии и паралелки за придобиване на
професионална квалификация в ОУ, СОУ и гимназии.
3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училища
в местата за лишаване от свобода
4. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
общежитие.
5. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
болнични училища и оздравителни училища и гимназии.
6. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
помощни училища.
7. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати.
8. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за СОУ за
деца с увреден слух и СОУ за деца с нарушено зрение.
9. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за центрове
за ресурсно подпомагане.
Формулите по т. 1 и т. 4 служат за разпределение на средствата по единни разходни
стандарти между училищата по дейност 322 „Общообразователни училища” от ЕБК за 2009 г.
Формулите по т. 2 , т. 3 и т. 4 служат за разпределение на средствата по единни
разходни стандарти между училищата по дейност 326 „Професионални училища,
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професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация към СОУ” от ЕБК за
2009 г.
В зависимост от вида на училищата и обслужващите звена и различията в
организацията на дейността им средствата по единни разходни стандарти за дейност 321
„Специални училища” от ЕБК за 2009 г. се разпределят между училищата и обслужващите
звена по формулите по т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9.
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 и науката „АДМИН М” към 01.01.2009 г.
2. Единни разходни стандарти за едно дете/един ученик съгласно Решение
№ 29 от 23.01.2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009 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
ДОУРНЗТ = БУОТГУНЗТ * размера на добавката по правилата за разпределение
на средствата по ДКФ
ДУОУППН = БУОППН * 12 лв.
ДПОМТБЗУ = УПМТБДУЗ * 14 400 лв.
ДУТМУ = БУТМУ * 220 лв.
ДУИУРП=СЕРСЦРП * 10%
РНР = СЕРС * % на добавката по правилата за разпределение на средствата по
ДКФ
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Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител и се
предоставя на второстепенните разпоредители по Правилата за разпределение на средствата
по допълнителните компоненти на формулите.
Добавката за училище, в което интегрирано се обучават ученици на ресурсно
подпомагане се заделя при първостепенния разпоредител и се разходва по Правилата за
разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите.
Средствата за централна доставка от Министерство на образованието 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 първостепенния разпоредител
с бюджетни кредити по предложение на директора на училището/обслужващото звено.
ІІ. 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. Същата
компенсира различията в разходите на един ученик, произтичащи от вида на отопление на
училището. Изчислена е на база отклонението от средния разход за отопление с течно гориво
на 1 ученик спрямо средния разход за отопление. Добавката се предоставя на брой ученик,
отопляващ се на течно гориво и е в размер на:
- 20 лв. за 1 ученик обучаващ се в професионални училища, професионални гимназии и
професионални паралелки;
- 125 лв. за 1 ученик обучаващ се в помощно училище;
- 200 лв. за 1 ученик обучаващ се в СОУ за деца с увреден слух и СОУ за деца с
нарушено зрение.
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 отопление за училища, разположени в райони с ниски зимни
температури - ДОУРНЗТ
Добавката се предоставя на ученик в професионално и оздравително училище,
възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат, разположено в населено
място със средна температура под 5° С за месеците ноември-февруари включително, което се
отоплява на течно гориво. Населените места, отговарящи на критерия, в които има:
- професионални училища, финансирани от МОН, са: Сливница, Смолян, Долна Баня,
Банско, Пирдоп, Разлог, Якоруда, Велинград и Девин.
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- оздравителни училища и гимназии, финансирани от МОН, са: Вършец, Славейно и
Петково.
- СПИ и ВУИ, финансирани от МОН, са Стойките и Ракитово.
Добавката се предоставя на брой ученик и е в размер на 60 лв. Същата се предоставя за
периода, през които училището ползва течно гориво за отопление. При промяна на вида на
отоплението, ДОУРНЗТ се отнася към резерва за нерегулярни разходи по съответната
дейност от ЕБК, пропорционално на броя на месеците оставащи до края на календарната
година.
3. Добавка за постоянни разходи на училището - ДПР
Добавката се предоставя на всички професионални училища и гимназии, оздравителни,
болнични и помощни училища. 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.
Същата е в размер на:
- за професионалните училища и гимназии - 19 800 лв. за училище;
- за оздравителните, болничните и помощните училища - 18 000 лв. за училище;
4. Добавка за поддръжка и охрана на материално-техническата база на закрити
училища - ДПОМТБЗУ
Добавката е в размер на 14 400 лв. и се предоставя на общообразователни,
професионални и специални училища, на които е предоставено за управление държавно
имущество, останало след закриване на друго държавно училище. Предвид дългите
процедури, които Законът за държавната собственост предвижда за преминаване на
имущество между държавни ведомства или от държавата към общината е необходимо това
имущество да бъде поддържано и охранявано докато процедурите се реализират.
При отпадане на ангажимент на училище за поддръжка и охрана на материалнотехническа 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.
5. Добавка за професионални училища и гимназии, обучаващи ученици в повече от
едно професионално направление - ДУОУППН
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Добавката е в размер на 12 лв. и се предоставя на ученик в училище, което обучава по
специалности в повече от едно професионално направление.
6. Добавка за ученици с тежки и множество увреждания - ДУТМУ
Добавката е в размер на 220 лв. и се предоставя на ученик с тежки и множество
увреждания в помощни училища и помощни училища-интернати.
7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР
В изпълнение на § 68, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2009 г. във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
общообразователните училища, за професионалните училища и гимназии, за общежитията, за
помощните училища, за възпитателните училища интернати и социално-педагогическите
интернати, за СОУ за деца с увреден слух и СОУ за деца с нарушено зрение и за центровете
за ресурсно подпомагане е предвиден резерв за нерегулярни разходи.
Размерът на резерва е като следва:
- 1,0 % от средствата по единни разходни стандарти за общообразователните училища,
за професионалните училища и гимназии, за общежитията, за възпитателните училища
интернати и социално-педагогическите интернати и за СОУ за деца с увреден слух и СОУ за
деца с нарушено зрение;
- 0,5 % от средствата по единни разходни стандарти за помощните училища;
- 4 % от средствата по единни разходни стандарти за центровете за ресурсно
подпомагане е предвиден резерв за нерегулярни разходи.
- 5 % от средствата по единни разходни стандарти за училищата към местата за
лишени от свобода.
РНР се използва за изплащане на обезщетения по КТ, 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 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 за съответната дейност за учебната
2009/2010 г. при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на МОН за увеличения
брой ученици.
РНР се разходва след съгласуване с представителните организации на работодателите
в системата, в които членуват директори на училища и обслужващи звена, финансирани от
МОН.
Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2009 г. година се разпределят между
училищата от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на децата и учениците.
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РНР не участва при определянето на общия размер на средствата по училища и
обслужващи звена за 2009 г.
8. Добавка за училище, в което интегрирано се обучават ученици на ресурсно
подпомагане - ДУИУРП
Чрез добавката се резервират средствата в размер на 10 на сто от стандарта за един
ученик в център за ресурсно подпомагане съгласно Решение № 29 на Министерския съвет от
23.01.2009 г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и
делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от
държавата дейности през 2009 г.
Добавката се заделя при първостепенния разпоредител и не участва при определянето
на общия размер на средствата за 2009 г. по центрове за ресурсно подпомагане.
Добавката се предоставя от МОН по реда на чл. 34 от Закона за устройството на
държавния бюджет, чрез първостепенния разпоредител с бюджетни кредити на училището, в
което е интегриран ученик на ресурсно подпомагане с корекция.
10. Добавка за училище в местата за лишаване от свобода - ДУМЛС
Добавката е в размер на 40 000 лв. и се предоставя на училище в местата за лишаване
от свобода, обучаващо до 105 лица. Добавката служи за компенсиране на разходите
необходими за осигуряване на условия за обучение.
ІІІ. Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г.
1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища.
СФ= БУ * ЕРС * 99,0 %+ РНР
2. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за професионалните училища,
професионалните гимназии и паралелки за професионална квалификация в ОУ, СОУ и
гимназии
СФ= БУ*ЕРС*94,7 %+ДОТГ+ДОУРНЗТ+ ДПР+ДУОУППН + ДПОМТБЗУ+ РНР
3. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за училища в местата за лишаване
от свобода
СФ = БУ*ЕРС*88,0 % + ДУМЛС + РНР
4. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общежитие
СФ= БУ*ЕРС*99,0 %+ РНР
5. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за оздравителни училища и
гимназии и болнични училища
СФ=БУ*ЕРС*90,2% + ДОУРНЗТ + ДПР + РНР
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6. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за помощни училища
СФ=БУ*ЕРС*90,5% + ДОТГ + ДПР + ДУТМУ + ДПОМТБЗУ + РНР
7. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за възпитателни училищаинтернати и социално-педагогически интернати
СФ=БУ*ЕРС*98,4%+ ДОУРНЗТ + ДПОМТБЗУ + РНР
8. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за СОУ за деца с увреден слух и
СОУ за деца с нарушено зрение
СФ=БУ*ЕРС*98,5% + ДОТГ + РНР
9. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за центрове за ресурсно
подпомагане
СФ=БУ*ЕРС*86%+ ДУИУРП + РНР
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 и
науката за 2009 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 2009 г. брой деца и ученици и размерите на единните
разходни стандарти за 2009 г.
2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за
2009 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари
2009 г., до извършването на корекции по реда на чл. 6, ал. 1 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2009 г,. Министерството на
образованието и науката прилага изискванията на чл. 6, 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 МОН
„АДМИН М” към 01.01.2009 г.
4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в
броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото на
учебната 2009/2010 година спрямо началото на втория учебен срок на учебната 2008/2009
година. 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 МОН
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„АДМИН М”. Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от годишната
стойност на стандарта, т. е. само за месеците октомври, ноември и декември.
5. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 4,
освободените средства по основните и допълнителните компоненти се отнасят към резерва.
6. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците за съответната дейност по
т. 4 и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на МОН за увеличения брой
ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата и обслужващите звена
пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2009/2010 година или при
възможност се финансира от РНР.
7. За професионалните училища и професионалните гимназии и СОУ и гимназии с
паралелки

за

придобиване

на

професионална

квалификация

Министерството

на

образованието и науката може да извършва корекции в разпределението на средствата по
формула в резултат на намаления брой на учениците в ХІІІ клас или при промяна на формата
на обучение на учениците в ХІІІ клас целогодишно. Корекцията се извършва както по
основните компоненти по формулата, така и по допълнителните компоненти, определени на
база брой ученици, пропорционално на броя на месеците оставащи до края на годината.
8. Освободените средства в резултат на корекциите по т. 7 се отнасят в резерва по
Дейност 326.
9. В резултат на извършени проверки, ако броя на учениците е по-малък от този по
които е определен бюджета, 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 основните, така и по допълнителните компоненти на
формулата. Освободените средства се отнасят в резерва по съответната дейност.
10. 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.
11. При закриване на училище, остатъка от средствата по формула се отнася към
резерва.
12. При промяна на финансиращия орган на държавно училище и обслужващо звено,
финансирано от МОН, прехвърлянето на стойностните показатели се извършва по единни
разходни стандарти и брой ученици пропорционално на месеците, оставащи до края на
годината.
13. Разликите между размера на средствата по т. 11 и средствата по формула за
съответното училище и обслужващо звено се разчитат от резерва за нерегулярни разходи за
съответната дейност.
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Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти
между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители на Министерството
на образованието и науката за 2009 г. и Правилата за промени в разпределението на
средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на
формулата за 2009 г. са разработени на основание § 68, ал. 3 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и чл. 8 от ПМС
№ 27 от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:
БУОТГ – брой на учениците, отопляващи се на течно гориво
БУОТГУНЗТ - брой на учениците, отопляващи се на течно гориво в училища
разположени в райони с ниски зимни температури
БУТМУ– брой на учениците с тежки и множествено увреждания
БУОППН – брой на учениците в училища, обучаващи в повече от едно
професионално направление
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата
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 едно професионално направление
ДОУРНЗТ - добавка за отопление за училища разположени в райони с ниски зимни
температури
ДПОМТБЗУ- добавка за поддръжка и охрана на материално-техническата база на
закрити училища
ДРС – добавка за ресурсен център
ДУТМУ – добавка за ученици с тежки и множество увреждания
ЕРС –единни разходни стандарти
ОКФ – основни компоненти по формулата
РНР – резерв за нерегулярни разходи
СФ – средства по формулата
УПМТБДУЗ– училище приело материално-техническата база на друго училище при
закриването му.
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ДУИУРП – добавка за училище, в което интегрирано се обучават ученици на ресурсно
подпомагане
СЕРСЦРП – средства по единни разходни стандарти на център за ресурсно
подпомагане
ДУМЛС - добавка за училище в местата за лишаване от свобода -
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