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З А П О В Е Д  

№ 266 

гр. Джебел. 02.02.2021 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 282, ал. 7 от Закона за предучилищното и 

училищно образование(ЗПУО), чл. 4, ал. 2 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование(НФИСПУО), 

във връзка с чл. 282, ал. 6 от ЗПУО, чл. 4, ал. 1 от НФИСПУО и Протокол от проведено 

заседание с директорите на общинските училища и детски градини на 18.01.2021 г. 

 

З А П О В Я Д В А М  

 

І. УТВЪРЖДАВАМ Формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет 

за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в 

община Джебел за 2021 г,, както следва: 

1. Между общинските училища: 

СФ=ОК+ДК, където: 

СФ – бюджетните средства, които общинското училище  получава по формулата; 

ОК – основен компонент; 

ДК – допълнителни компоненти. 

Основен компонент: Основен компонент на формулата са получените по реда на чл. 

282, ал. 1 от ЗПУО средства за съответната дейност въз основа на: 

1. брой на учениците; 

2. брой на паралелките; 

3. вида и броя на образователните институции; 

4. стандарт за ученик; 

5. стандарт за паралелка; 

6. стандарт за образователна институция. 

Училищата получават 95 % от средствата, които им се полагат на база 

изброените компоненти от 1 до 6, увеличени с регионален коефициент 0,102 за 

седма група 

ОК = 95%{(БИ*СИ) + (БП*СП) + (БУ*СУ)}, където: 

БИ – брой институции 

БП – брой паралелки 

БУ – брой ученици 

СИ – стандарт институция 

СП – стандарт паралелки 

СУ – стандарт ученици 
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Допълнителни компоненти: Допълнителните компоненти на формулата 

диференцират получените по реда на чл. 282, ал. 1 от ЗПУО средства, като могат да 

бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, 

определящи различия в разходите между детските градини и училищата, или 

показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. 

ДК=2%РНР +3%ДУдо 40 уч където: 

РНР– Резерв нерегулярни разходи 

ДУ до 40 уч. – Добавка училище до 40 ученици 

СФ = 95%{(БИ*СИ) + (БП*СП) + (БУ*СУ)} + 2%РНР +3%ДУдо 40 уч. 

 

2. Между общинските детски градини: 

СФ=ОК+ДК, където 

СФ – бюджетните средства, които общинската детска градина получава по формулата; 

ОК – основен компонент; 

ДК – допълнителни компоненти. 

Основен компонент: Основен компонент на формулата са получените по реда на чл. 

282, ал. 1 от ЗПУО средства за съответната дейност въз основа на: 

1. брой на деца; 

2. брой на групите; 

3. вида и броя на образователните институции; 

4. стандарт за дете; 

5. стандарт за група; 

6. стандарт за образователна институция. 

Детските градини получават 98 % от средствата, които им се полагат на база 

изброените компоненти от 1 до 6, увеличени с регионален коефициент 0,102 за 

седма група община. 

ОК = 98%{(БИ*СИ) + (БГ*СГ) + (БД*СД)}, където: 

БИ – брой институции 

БГ – брой групи 

БД – брой деца 

СИ – стандарт институция 

СГ – стандарт група 

СД – стандарт деца 

Допълнителни компоненти: Допълнителните компоненти на формулата 

диференцират получените по реда на чл. 282, ал. 1 от ЗПУО средства, като могат да 

бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, 

определящи различия в разходите между детските градини и училищата, или 

показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. 

ДК=2%РНР, където: 

РНР– Резерв нерегулярни разходи 

СФ = 98%{(БИ*СИ) + (БГ*СГ) + (БД*СД)} + 2%РНР 
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II. Условията и редът за разпределение на средствата по отделните допълнителни 

компоненти, включени във формулата, съответно между училищата и детските 

градини: 

1. Добавка за училище до 40 ученици: Добавката за училище до 40 ученици е 3 

% от общата сума, която се разпределя и се дава за две училища: за ОУ „Васил 

Левски“, с Устрен с 13 ученици и ОУ „Хр. Смирненски“, с . Рогозче с 18 ученици; 

2. Резерв за нерегулярни разходи: Резерва за нерегулярни разходи е част от 

допълнителните компоненти на формулата и е размер на 2 % и служи за финансиране 

на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна 

зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни или събития с 

еднократен характер и чието относително и времево разпределение не може да се 

предвиди в началото на годината. 

Резервът от формулата за съответната дейност е планиран в параграф 10-98 при 

първостепенния разпоредител с бюджет и се използват за: 

2.1. Аварийни и неотложни основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, 

породени от природни бедствия, предписания от РЗИ, РД ПБЗН и други институции, 

както и от други обективни и условни фактори и събития, възпрепятстващи нормалното 

протичане на учебния процес; 

2.2. За изплащане на обезщетения на персонала при изчерпване на средствата по 

националната програма, без обезщетения за неизползван отпуск; 

2.3. За дофинансиране на училища и детски градини по съответната дейност, 

доказали финансова необходимост след извършен одит от звено „Вътрешен одит” при 

Общинска администрация Джебел. 

2.4. За покриване на част от недостига за разходите за превоз на учители, деца и 

ученици; 

2.5. За покриване на недостига при увеличен брой на деца и ученици, както и на 

групи и паралелки. 

Неразпределените към 15 ноември 2021 г. средства от резерва се предоставят на 

училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят 

пропорционално на броя на децата и учениците 

III. Правилата за промени в разпределението на средствата между училищата и 

детските градини при изменение на параметрите на основните компоненти на 

формулата на територията на община Джебел през 2021 г., както следва: 

1. По формулата се разпределят 100 на сто от средствата за съответната дейност, 

получени по реда на чл. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

2. Броят на децата и учениците, на групите и паралелките, както и броят и видът 

на образователните институции при разпределението на средствата се определят по 

данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и 

училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари 2021 г. 
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3. Броят на учениците, въз основа на които се разпределят средствата се 

определя по данни от националната електронна информационна система на 

Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година за: 

• записаните ученици; 

• учениците, които са с наложени санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4. 

4. Във формулата не се включват средствата от държавния бюджет по чл. 280, 

ал. 3, т. 2 – 4 и чл. 282, ал. 14, както и средствата по чл. 282, ал. 24 ЗПУО. 

5. Средствата по стандарта за ученици в самостоятелна форма на обучение се 

предоставят от първостепенния разпоредител с бюджет на училищата след 

приключването на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети 

от училищния учебен план в зависимост от броя на явилите се ученици. 

6. В случаите, когато броят на явилите се ученици по предходната точка е по-

малък от броя на учениците в самостоятелна форма по НЕИСПУО към 1 януари 2021 

година, неразпределените средства се отнасят в резерва за нерегулярни разходи и се 

разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от ЗПУО. 

7. При разпределянето на средствата между училищата по формулата за 

съответната година броят на учениците с наложени санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4 от 

ЗПУО се добавя и към броя на учениците в училищата, наложили санкциите. 

8. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, 

както и на образователните институции е по-висок от броя им по електронната 

информационна система, до извършването на промените от МОН по чл. 282, ал. 18 от 

ЗПУО първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от 

средствата, формирана по съответния стандарт. 

9. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, 

както и на образователните институции е по-нисък от броя им по електронната 

информационна система, средствата по формулата за съответната дейност се 

разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула 

до извършването на промените от МОН по чл. 282, ал. 18 от ЗПУО. 

10. Корекции в разпределението на бюджетните средства се извършват при 

промяна в размера на разходните стандарти за издръжка за съответната дейност и при 

изменение на броя на децата и учениците към 31 март, след като бъде извършена 

корекция по бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2021 

г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2020 - 

2021 г. по реда на чл. 39, ал. 1 от Постановлението за изпълнение на Държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. и при предоставяне на училищата на 

неразпределените към 15 ноември 2021 г. средства от резерва, пропорционално на броя 

на учениците; 

11. Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната 

година в резултат от промени в броя на децата и учениците, както и на групите и 

паралелките, се допускат само в следните случаи: 
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• преместване на дете или ученик между институции, финансирани от 

ОбА-Джебел като първостепенен разпоредител с бюджет, с изключение 

на случаите на преместване на ученик в друго училище по реда на чл. 

199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО; 

• когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран 

по-големият брой на децата или учениците, и на групите или 

паралелките, в някои институции, финансирани от ОбА-Джебел като 

първостепенен разпоредител с бюджет. 

12. При намаление на броя на учениците като цяло, освободените средства по 

основни и допълнителни компоненти се отнасят към резерва, които се разпределят 

впоследстивие между училищата пропорционално на броя на учениците към 15 

ноември 2021 г.; 

13. При увеличение като цяло на броя на учениците и при условие, че не бъде 

извършена корекция по бюджета на община Джебел като ПРБК за увеличения брой 

ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата при предоставянето 

на неразпределените към 15 ноември 2021 г. средства от резерва, пропорционално на 

броя на учениците. 

14. Утвърдените формули се прилагат от началото до каря на бюджетната 2021 

година и не могат да бъдат променяни. 

 

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Джейлан Сюлейман – 

Началник на отдел «ОКСЗ» и г-н Юксел Мехмед – Началник на отдел «Финансово 

счетоводен» 

 

/…....П……./ 

НЕДЖМИ АЛИ 

Кмет на община Джебел 

 

 

 

 

ЮМ/ДС 


