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З А П О В Е Д 

град Добрич, ft, Qd. 2019 година 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 282, ал. 7 от Закон за 
предучилищното и училищното образование и Протокол от обсъждане с директорите на 
неспециализирани училища в община Добричка, 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

I.Формула за разпределение на получените средства от държавния бюджет за 
финансиране на делегирана държавна дейност „Детски градини" на Община Добричка, 
както следва: 

СФ = 100%(СИ*БИ + СЦГ*БЦГ + СДз-4,-*БД2-4г. + СД^г *БД5.6г. + СРК) 

СФ - средства по формула 
СИ - стандарт за институция 
БИ - брой институции 
СЦГ - стандарт за целодневна група в детска градина 
БЦГ - брой целодневни групи 
СД2-41-. - стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група 
СДя-бг. - стандарт за дете 5-6 годишна възраст в целодневна група 
БД - брой деца в целодневна група 
СРК - средства по регионален коефициент 
СРК = (СИ*БИ + СЦГ* БЦГ + СДмг *БДмг. + СД,.бг *БД;_б1,)*0,068 

II. Формула за разпределение на получените средства от държавния бюджет за 
финансиране 

на делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища", между 
училищата на територията на община Добричка: 

СФ = ОКФ + ДК1 

СФ - Средства по формула 
ОКФ - Основен компонент по формула 
ОКФ = 99.3%(СИ+СП*БП+СУ*БУ+СРК) 
СИ - стандарт за институция 
СП - стандарт за паралелка в неспециализирано училище 
БП - брой паралелки в неспециализирано училище 
СУ - стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище 
БУ - брой ученици в паралелка в неспециализирано училище 
СРК - средства по регионален коефициент 
СРК = (СИ+СП*БП+СУ*БУ)* 0.068 
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ДК1- Допълнителен компонент на формулата, в т.ч. резерв за нерегулярни разходи 
(РНР) 

ДК1= 0,7 % (СИ+СП*БП+СУ*БУ+СРК) 

III. Формули за разпределение на останалите средства, получени от държавния 
бюджет по другите образователни стандарти и нормативи за делегирана държавна 
дейност „Детски градини": 

1. Средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи 
СФ= 100%(Н*ДПГ) 
Н - норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи 
ДПГ - деца в подготвителна група 

IV.Формули за разпределение на останалите средства, получени от държавния 
бюджет но другите образователни стандарти и нормативи за общинските училища: 

LCpedcmea за паралелка за професионална подготовка 
СФ=100%(СШШ*БШСУШШ*БУ)+СРК 
СППП - стандарт за паралелка за професионална подготовка 
БП - брой паралелки 
СУППП - стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка 
БУ - брой ученици в паралелка за професионална подготовка 
СРК - средства по регионален коефициент 
СРК = (СПШ1*БП+СУПШ1*БУ)*©,068 

2. Средства за други форми на обучение: 
- самостоятелна форма 
СФ-100% (СУСФО*БУ) 
СУСФО - стандарт за ученик в самостоятелна форма 
БУ - брой ученици 

3.Средства за създаване условим за приобщаващо образование за ученик на ресурсно 
подпомагане 
СФ =100%(Н*БУ) 
Н - норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученици на 
ресурсно подпомагане 
БУ - брой ученици 

4.Средстваза подпомагане храненето на учениците omldo IV клас 
СФ= 100%(Н*БУ) 
Н - норматив за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас 
БУ - брой ученици 

З.Средства по допълващ стандарт за материална база 
СФ =100%(ДС*БУ) 
ДС - допълващ стандарт за материална база 
БУ - брой ученици 



6.Средства по допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма 
СФ = 100%(ДСУКФ*БУ) 
ДСУКФ - допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма 
БУ - брой ученици 

7.Средства за осигуряване целодневна организация на учебния ден за учениците от 
I до VII клас 
СФ-100%(НГЦО*БГ+НУГЦО*БУ+СРК) 
НГЦО - норматив за група за целодневна организация 
БГ - брой групи за целодневна организация 
НУГЦО - норматив за ученик в група за целодневна организация 
БУ - брой ученици в целодневна организация 
СРК = (НГЦО *БГ+НУ ГЦО *БУ) * 0,068 

8. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и 
специални учил ища 
СФ=100%НИ+(88%НУДФОДСО*БУ) 
НИ- норматив за институция 
НУДФОДСО- норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 
обучение 
БУ- брой ученици 

9. Средства за стипендии за ученик в професионална паралелка 
СФ=100% (НСУШРБУПП) 
НСУПП - норматив за стипендии за ученик в професионална паралелка 
БУПП - брой ученици в професионална паралелка 

10. Средства по допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална 
система на обучение в първи и втори гимназиален етап 
СФ=100% (ДСУДФОДСГЕ *БУ) 
ДСУДФОДСГЕ - допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална 
система на обучение в първи и втори гимназиален етап 
БУ - брой ученици 

У.Правила за разпределение на средствата по формулата, за дейност 
„Неспециализирани училища". 

1.Средствата за всяко училище се разпределят 99.3 на сто за основния компонент на 
формулата. 

2. Резерв за нерегулярни разходи - 0,7% за допълнителен компонент от средствата и се 
разпределя, както следва: 

2.1. За финансиране на разходите за възнаграждение, осигурителни вноски, материали 
и консумативи за лицето изпълняващо длъжността „Отчетник начисляване на трудови 
възнаграждения", който е на щат към СУ „Никола Вапцаров" с. Карапелит и обслужва всички 
общински училища. 

2.2. При остатък на средства от резерва, по решение на общото събрание на 
директорите на училища, да се разпредели за крайно нуждаещите се училища, след 
представяне на мотивирано искане от съответните директори. Искането да съдържа отчет за 
деветмесечието и план за необходимите средства за последното тримесечие. 

2.3. Ако не е необходимо разпределяне на остатъка от резерва по т. 2.2, той се 
разпределя пропорционално между всички училища на база брой ученици. 



3. Средствата по останалите образователни стандарти и нормативи се прибавят на 100 
процента към средствата на съответното училище. 

4. Допълнително финансиране за защитено училище - на 100 процента от средствата. 
Ь. За предоставяне на средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение 

директорът подава справка към ПРБ за броя на записаните ученици и броя на явилите се 
ученици след приключване на изпитите за определяне на годишни оценки по учебни предмети 
от училищния учебен план в срок до 10.10.2019 г. 

VI. Правила за промени в разпределението на средствата по формулата между 
училищата и детските градини, при изменение на броя на децата и учениците. 

Броят на децата и учениците, броят на паралелките и групите, както и броят на 
образователните институции, въз основа на които се разпределят средствата по държавните 
образователни стандарти, се определя по данни от Националната електронна информационна 
система на МОН към 01 януари 2019 г. 

В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, на групите и 
паралелките, и на институциите, въз основа на които са предвидени средствата със ЗДБРБ за 
2019 г. и данните по националната електронна информационна система на МОН, се 
извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на МОН за размера на 
средствата, необходими за отстраняване на тези разлики. 

1. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, и на 
образователните институции е по-висок от броя им по информационната система, до 
извършване на промените, първостепенния разпоредител с бюджет заделя като резерв 
разликата от средствата, формирана по съответния стандарт. 

2. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, и на 
образователните институции е по-нисък от броя им по информационната система, недостигът 
се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършване на промените. 

3. Дирекция ХДЕППИП осигурява информация за броя на децата и учениците, броя на 
групите и паралелките, както и броя на образователните институции, необходима за 
извършване на промените в разпределението на средствата. 

4. ПРБ прави корекции само при промяна на разходни стандарти и натурални 
показатели, в изпълнение на корекционни писма на МФ. 

Изпълнението на заповедта възлагам на Ирена Петкова - началник отдел БФК. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дико Иванов - зам.-кмет ФСД. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училищата и 

съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
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