
 

 

 

                                                                                                                      Приложение №2 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

ОТНОСНО: Формули за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за 2022 година. 

Днес 25 март 2022 година, на основание чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, между Община Червен бряг, представлявана от Кмета – д-р 

Цветан Костадинов и директорите на професионалните гимназии, финансирани чрез 

бюджета на Община Червен бряг, се подписа настоящето споразумение за следното: 

 

I. Стандарт за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.: 

1. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за дейност „ Професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка” - изчислен пропорционално за 

съответния период: 

 

         СФ =  БИ х 50700 лв. х 98% +БППП х 14393 лв. х 98% БУДФО х 98 % х съот. 

ЕРС  + БУИО х 100% х 6033 лв. + БУСО х 100 % х 733 лв. +  БИ, БППП, БУДФО х 

съот. ЕРС х 0,068 - средства по регионален коефициент + БИ, БППП, БУДФО х съот. 

ЕРС х 2% - резерв 

Където: 

СФ – средства по формулата 

БИ – брой институция 

БППП – брой паралелка за професионална подготовка 

БУДФО – общ брой на учениците дневна форма на обучение в общината 

БУИО – брой ученици в индивидуална форма на обучение 



БУСО – брой ученици в самостоятелна форма на обучение 

50 700 лв. – стандарт за община Червен бряг за институция 

14 393 лв. – стандарт за община Червен бряг за паралелка за професионална подготовка 

  3 216 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“ 

  2 827 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, 

„Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и 

строителство“ 

  2 578 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Услуги на личността“ 

   6 033 лв.- единен разходен стандарт за ученици в индивидуална форма на обучение 

       733 лв.- единен разходен стандарт за ученици в самостоятелна форма на обучение, 

който се предоставя на гимназиите съгласно чл.6 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование.  

 

2.Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за дейност „ Ученическо 

общежитие”- изчислен пропорционално за съответния период: 

 

       СФ = БГО х 12 901 лв. х 100% + БУО х 2311 лв. х 100% + БГО, БУО х съот. ЕРС 

х 0,068- средства по регионален коефициент 

Където: 

СФ – средства по формулата  

БГО – брой групи в общежитие 

БУО – брой ученици в общежитие             

12 901 лв. – единен разходен стандарт за норматив за група в общежитие 

 2  311 лв. – единен разходен стандарт за норматив за ученик в общежитие 

 

3.Допълващи стандарти и нормативи  извън формулата, които се предоставят на 

100% на съответните  професионални гимназии пропорционално на броя деца - 

изчислен пропорционално за съответния период: 



– допълващ стандарт  за материална база на ученик дневна форма на обучение  по 25 лв. 

на ученик; 

- норматив за създаване на условия за приобщаващо образование по 495 лв. на ученик; 

 -  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: 

 От 11 до 15 места – 3000 лв. 

- норматив за институция свързан със средствата за занимания по интереси за 

неспециализирани, специализирани и специални училища – 1900 лв. за институция; 

– допълващ стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка  в 

неспециализирани училища, в паралелка в специализирани и специални училища – 50 

лв. на ученик; 

- средства за стипендии: 

 за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, 

специализирани и неспециализирани училища без паралелки за професионална 

подготовка - 87 лв.; 

 за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспициализирани 

училища, направление „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“, и 

„Услуги за личността“ – 87 лв.; 

 за ученик в професионална паралелка – изключение на паралелките от 

направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“, и „Услуги 

за личността“ – 97 лв.; 

 за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап 

или в паралелка по защитена специалност от професия или специалност от професия с 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 262 лв. 

 

4.Допълващи стандарти и нормативи  извън формулата, които се предоставят на 

100% на съответните професионални гимназии пропорционално на броя деца, съгласно 

чл.16а от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование - изчислен пропорционално за съответния период: 

 

– норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение – 

30 лв. на ученик. 

 

 

II. Стандарт за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022г.: 

 

1. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за дейност „ Професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка”- изчислен пропорционално за 

съответния период: 



         СФ =  БИ х 56 860 лв. х 98% +БППП х 16 142 лв. х 98% БУДФО х 98 % х съот. 

ЕРС  + БУИО х 100% х 6 809 лв. + БУСО х 100 % х 827 лв. + БИ, БППП, БУДФО х 

съот. ЕРС х 0,068- средства по регионален коефициент + БИ, БППП, БУДФО х съот. 

ЕРС х 2% - резерв 

Където: 

СФ – средства по формулата 

БИ – брой институция 

БППП – брой паралелка за професионална подготовка 

БУДФО – общ брой на учениците дневна форма на обучение в общината 

БУИО – брой ученици в индивидуална форма на обучение 

БУСО – брой ученици в самостоятелна форма на обучение 

56 860 лв. – стандарт за община Червен бряг за институция 

16 142 лв. – стандарт за община Червен бряг за паралелка за професионална подготовка 

  3 606 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“ 

  3 171 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, 

„Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и 

строителство“ 

  2 892 лв.- единен разходен стандарт за Община Червен бряг за ученици дневна форма 

на обучение – „Услуги на личността“ 

  6 809 лв.- единен разходен стандарт за ученици в индивидуална форма на обучение 

        827 лв.- единен разходен стандарт за ученици в самостоятелна форма на обучение, 

който се предоставя на училищата съгласно чл.6 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 

2. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование за дейност „ Ученическо общежитие” 

- изчислен пропорционално за съответния период: 

 

       СФ = БГО х 14 523 лв. х 100% + БУО х 2 601 лв. х 100% + БГО, БУО х съот. ЕРС 

х 0,068- средства по регионален коефициент 



Където: 

СФ – средства по формулата  

БГО – брой групи в общежитие 

БУО – брой ученици в общежитие             

14 523 лв. – единен разходен стандарт за норматив за група в общежитие 

     2  601 лв. – единен разходен стандарт за норматив за ученик в общежитие 

 

3.Допълващи стандарти и нормативи  извън формулата, които се предоставят на 

100% на съответните  професионални гимназии пропорционално на броя деца - 

изчислен пропорционално за съответния период: 

– допълващ стандарт  за материална база на ученик дневна форма на обучение  по 30 лв. 

на ученик; 

- норматив за създаване на условия за приобщаващо образование по 560 лв. на ученик; 

 -  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: 

 От 11 до 15 места – 3 405 лв. 

- норматив за институция свързан със средствата за занимания по интереси за 

неспециализирани, специализирани и специални училища – 2 100 лв. за институция; 

– допълващ стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка  в 

неспециализирани училища, в паралелка в специализирани и специални училища – 56 

лв. на ученик: 

- средства за стипендии: 

 

 за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, 

специализирани и неспециализирани училища без паралелки за професионална 

подготовка - 87 лв.; 

 за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспициализирани 

училища, направление „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“, и 

„Услуги за личността“ – 87 лв.; 

 за ученик в професионална паралелка – изключение на паралелките от 

направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“, и „Услуги за 

личността“ – 97 лв.; 

 за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап 

или в паралелка по защитена специалност от професия или специалност от професия с 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 262 лв. 

 



4.Допълващи стандарти и нормативи  извън формулата, които се предоставят на 

100% на съответните професионални гимназии пропорционално на броя деца, съгласно 

чл.16а от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование - изчислен пропорционално за съответния период: 

 

– норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение – 

33 лв. на ученик. 

 
 

 

III. Условия и ред за разпределение на средствата по отделни допълнителни 

компоненти 

  1.  Резервът в дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка”, които представлява 2% от единния разходен стандарт на всички гимназии 

за институция, за паралелка за професионална подготовка, за  учениците дневна форма 

на обучение, се разпределя за: 

– за междинни и окончателни  плащания по спечелени проекти /под формата на заем от 

община Червен бряг/,като след верифициране на плащанията от управляващия орган 

гимназията има задължението да възстанови средствата в общината. Ако 

верифицирането стане в следваща бюджетна година община Червен бряг предоставя 

средства на гимназиите, като разлика между получените след 15.11.2022г. средства и 

първоначално определения размер на резерва съгласно така утвърдената формула; 

-  предварително финансиране на  разходи за обезщетения по чл. 222 от КТ на персонала 

в гимназията до получаване на средствата от националната програма; 

– за други непредвидени и неотложни разходи след обсъждане и  съгласие на 

директорите на гимназиите; 

 – неусвоените към 15.11.2022 год. средства от резерва се предоставят на  гимназиите по 

съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на учениците, 

съгласувано с директорите на гимназиите. 

 

 

IV. Корекции в разпределението на средствата се извършват при следните 

промени: 

  1. При промяна в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет във 

връзка с настъпили промени в броя на учениците, отразени по информационна система 

„ Админ М ”: 

– за учебната 2021/2022 година, считано от 1 януари 2022 год. 

Ако разчетеният брой на учениците, предвидени със Закона за държавния бюджет за 

2022 год. е по- висок от броя на учениците по информационната система „Админ М” към 



01.01.2022 г. до извършването на корекции ПРБК заделя като резерв разликата от 

средствата. 

Ако разчетеният брой на учениците, предвидени със Закона за държавния бюджет за 

2022 г. е по- нисък от броя на учениците по информационната система „Админ М” към 

01.01.2022 г. ПРБК разпределя средствата по формулата, като недостигът се разпределя 

пропорционално на средства до извършване на корекции. 

При увеличение броя на учениците, с което са увеличени средствата, предоставени на 

ПРБК, допълнителните средства се разпределят по формулата. При намаление на броя 

на учениците се намалява бюджета на училището със съответната корекция, подадена на 

първостепенния разпоредител. 

 2. При промяна в размера на единния разходен стандарт: 

 

ДИРЕКТОРИ:                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА 

                                                                               ЧЕРВЕН БРЯГ : /п/ 

                                                                                            / Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ / 

 

 

 

1. ПГХТ „Юрий Гагарин” гр. Червен  бряг  /п/ 

 

2. ПГЗС „Ал. Стамболийски” с. Чомаковци    /п/ 

 


