
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 01- 419/ 24.03.2022 г. 

гр. Самоков  

 

 

На основание член 44, ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 100, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 282, ал.6 и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.3, 

чл.4 и чл.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, във връзка със Заповед № 01-393/17.03.2022 г. и протокол от 

23.03.2022 г. за обсъждане на формули във функция „Образование” за 2022 г. с директори на 

общински училища и детски градини 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

I. Следните формули по дейности: 

 

      1. Дейност 311 «Детски градини»  

 

 Яслена група към детска градина. 

 

СФ = 100%*РС * БД + СРК 

             където: 

             СФ - средства по формула; 

             РС -  разходен стандарт за дете; 

             БД – брой деца; 

            СРК – средства по регионален коефициент. 

            

  за деца от 2 до 4 годишна възраст (включително);  

 

СФ = 100% РС * БД + СИ + СГ*БГ + СРК 

             където: 

             СФ - средства по формула; 

             РС  - разходен стандарт за дете; 

             БД – брой деца; 

             СИ – стандарт за институция; 

             СГ – стандарт за група; 



              БГ – брой групи; 

             СРК – средства по регионален коефициент. 

 

 Подготвителна целодневна група в детска градина:  

 

СФ = 100%* РС * БД + СГ*БГ + СРК 

             където: 

             СФ - средства по формула; 

             РС  -  разходен стандарт за дете; 

             БД – брой деца; 

             СГ – стандарт за група; 

             БГ – брой групи; 

             СРК – средства по регионален коефициент. 

 

   2. Дейност 318 «Подготвителна полудневна група в училище» 

 

СФ = 100% *РС * БД  + СГ*БГ + СРК      

             където: 

             СФ - средства по формула; 

             РС  -  разходен стандарт за дете; 

             БД -  брой деца; 

             СГ – стандарт за група; 

             БГ – брой групи; 

             СРК – средства по регионален коефициент. 

 

   3. Дейност 322  «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» 

 

СФ  =    {96,07%*(СИ+СП*БП+СУ*БУ)  +  0,3%(ДПМБУ/200) + 0,6%(ДПМБУ/100) + 

0,5%(ДПМБУ/50) + 0,73%(ДУЕЕ) + 0,3% (ДЛК) + 1,5(РНР)}*СРК 

или 

СФ = 96,07%ОКФ + 3,93% ДКФ  

където: 

СФ - средства по формула; 

СИ – стандарт за институция; 

СП*БП – стандарт за паралелка по брой паралелки; 

СУ*БУ  -  стандарт за ученик по брой ученици; 

ДПМБУ/200 – добавка на паралелка за училище с малък брой ученици - под 200 ученика; 

ДПМБУ/100 – добавка на паралелка за училище с малък брой ученици - под 100 ученика; 

ДПМБУ/50 – добавка на паралелка за училище с малък брой ученици - под 50 ученика;  

ДУЕЕ – добавка за училище, в което не са реализирани енергоефективни мерки; 

ДЛК – добавка за логопедичен кабинет;  



РНР – резерв за нерегулярни разходи; 

СРК – средства по регионален коефициент; 

 

ОКФ – основни компоненти на формулата; 

ДКФ – допълнителни компоненти на формулата. 

 

4. Дейност 326 «Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка» 

 

  СФ= 100%*РС*БУ + СП*БП + СРК 

 

където: 

СФ - средства по формула; 

СУ  -  стандарт за дейността за ученик; 

БУ – брой ученици; 

СП – стандарт за паралелка; 

БП – брой паралелки; 

СРК – средства по регионален коефициент. 

 

5. На основание чл.282, ал. 22 от Закона за предучилищното и училищното образование за дeйност 

324 «Спортни училища» и дейност 332 «Общежития» не се утвърждава формула – получател на 

средствата е само едно училище – СУ «Никола Велчев». 

   

   ІІ. Правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на общинските 

детски градини и училища за 2022 г.: 

         Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят по формула сто процента от средствата 

за съответната дейност, получени от държавния бюджет за издръжка на дейностите по 

възпитанието и обучението на децата и учениците. Разчетният брой на децата и учениците е на база 

данни от НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и 

училищно образование) на МОН. Стандартите са определени съгласно Приложение № 4 към т.4 от 

РМС № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2022 година. 

       Формулите определят сумата, която отделно училище, детска градина или обслужващо звено 

ще получи за цялата година. Тази сума се изпълнява на месечни части. Утвърдените формули се 

прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. 

        Основни компоненти на всяка формула са стандартите за дете/ученик, група/паралелка, 

институция, броят на децата/учениците, групите/паралелките  в детските градини/училищата за 

съответната дейност и регионалния коефициент за общината. 

        Допълнителни компоненти: 

        Допълнителни компоненти на формулата за 2022 г.  в дейност «Неспециализирани училища, 

без професионални гимназии» са обективни  географски, демографски и инфраструктурни 

показатели, определящи различия в разходите за един ученик и показатели, отразяващи общинската 

образователна политика. 



1. Като допълнителни компоненти, отразяващи различията в разходите за общофункционални 

дейности по издръжката на училищата в общинския център и останалите населени места са 

утвърдени: 

- Добавка за паралелка в малко основно училище от 100 до 200 ученици –  разпределя 

се на ОУ «Христо Максимов». 

- Добавка за паралелка в малко основно училище от 50 до 100 ученици и извън 

общинския център. Добавката се разпределя между ОУ «Димчо Дебелянов» село 

Говедарци и ОУ «Васил Левски» село Ярлово .  

- Добавка за паралелка в малко основно училище под 50 ученици –  разпределя се на 

ОУ «Христо Смирненски» село Радуил. 

- Добавка за училище, в което не са реализирани енергоефективни мерки– разпределя 

се между ПГ «Константин Фотинов», СУ «Отец Паисий», ОУ «Св.Св. Кирил и 

Методий», ОУ «Христо Смирненски» и ОУ «Васил Левски». 

- Добавка за логопедичен кабинет – разпределя се между СУ «Отец Паисий», ОбУ 

«Неофит Рилски» и НУ «Станислав Доспевски», където има назначен специалист 

логопед. 

2. Като част от допълнителните компоненти на формулата за дейност «Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии» се предвижда резерв за нерегулярни разходи в 

размер 1,5 на сто от стандарта за ученик. 

      Средствата от резерва остават на разпореждане на първостепенния разпоредител с бюджет.     

Резервът се използва за неотложни и непредвидени разходи, като: 

1. Аварийни ремонти, без отстраняването на които ще се затрудни работата на училището; 

2. Обследвания на сгради, съфинансиране по проекти, изготвяне на идейни и технически 

проекти за кандидатстване за финансиране по национални и/или оперативни програми. 

Средствата се разпределят на основание докладни записки от директора на училището до 

кмета на Община Самоков и приложени договори и документи за извършен разход. 

3. Строително – ремонтни дейности, приоритетни с цел осигуряване безопасността и 

сигурността на децата.  

4. Новопостъпили ученици през 2022 г. от други общини. При увеличение като цяло на броя 

на децата и учениците и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на 

общината за увеличения брой ученици, недостигът на средства се разпределя между 

училищата, пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2021/2022 

година, или при възможност се финансира от Резерва. 

5. Други обективни фактори, условни събития, природни бедствия, форсмажорни 

обстоятелства. Средствата се предоставят след експертна оценка, направена от дирекция 

„ТСУЕП” на  обективността на събитието и представен от директора план за оптимизиране 

на разходите. 

        Отпускането на средства от резерва за аварийни ремонти става чрез докладна записка от 

директора на училището до Кмета на Община Самоков, придружена от констативен протокол за 

аварията, количествено–стойностна сметка и изразено становище от специалист от Общинска 

администрация, подадена в срок до 10 дни от настъпване на основанието за извършване на 



неотложния/непредвиден разход, но не по- късно от 10.10.2022 г. Необходимите средства се 

утвърждават и отпускат по преценка и предложение на комисия от служители от Общинска 

администрация и председателя на Постоянната комисия по „Образование, култура, младежки 

дейности и спорт” към Общински съвет- Самоков. 

Средства от резерва за новопостъпили ученици от други общини и други обективни фактори 

се отпускат с решение на комисията, назначена със заповед на кмета на Община Самоков, след 

представяне на мотивирано искане от директора на съответното училище, придружено от: 

- проект за развитие на училището за 3 години и разпределение на бюджета за 2022 година; 

- информация за изпълнение на чл. 295, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

- договори за доставка на гориво за едногодишен период, където е приложимо; 

- изплатени средства за допълнителни трудови възнаграждения съгласно Наредба № 4 на МОН 

от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда; 

- длъжностно разписание и справка за средна брутна работна заплата по видове персонал; 

- справка за разходите за награди и други еднократни допълнителни възнаграждения на 

персонала, определени с Вътрешните правила за работната заплата. 

Неразпределените към 15 ноември 2022 г. средства от резерва се предоставят на училищата, 

като се разпределят пропорционално на броя на учениците.   

 

       III. Допълнителни средства: 

      1.    Средства   по  стандарти,   предоставени    на училищата : 

 Средства за индивидуална форма на обучение в размер на 6033 лв. за ученик за периода 

01.01.31-03.2022 г. и 6809 лв. за ученик за периода 01.04.-31.12.2022 г.. Разпределят се на  

100 % на база брой ученици на индивидуална форма на обучение. 

 Средства за самостоятелна форма на обучение в размер на 733 лв. за ученик за периода 

01.01.-31.03.2022 г. и 827 лв. за ученик за периода 01.04.-31.12.2022 г.. Средствата по 

стандарта за ученици в самостоятелна форма на обучение се предоставят от първостепенния 

разпоредител с бюджет на училищата след приключване на изпитите за определяне на 

годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план в зависимост от броя на 

явилите се ученици и издържали изпитите ученици. Директорите на училищата представят 

доклад в Общинска администрация със списък на успешно приключилите учебната година, 

ученици в самостоятелна форма обучението в срок до 30.06.2022 г и 01.11.2022 г.; В 

случаите когато броят на явилите се ученици, издържали изпитите, по ал. 1 е по-малък от 

броя на учениците в самостоятелна форма по НЕИСПУО към 1 януари на текущата година, 

неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от 

ЗПУО. За учениците и съответно лицата по чл. 112, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗПУО, които не са се 

явили или не са положили успешно изпитите, не се предоставят средства от държавния 

бюджет за обучението им в същия клас в следваща учебна година. 

 Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение в размер на 1695 лв. за 

ученик за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 1913 лв. за ученик за периода 01.04.-31.12.2022 г. 

Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение се предоставя над 

стандарта за ученик в дневна форма на обучение в съответния вид училище и се разходва за 



възнаграждения на учителите, провеждащи индивидуално обучение. Средствата са 

разпределят  на 100 % на база брой ученици в училище в комбинирана форма на обучение. 

 

      2.  Допълнителни целеви средства: 

      Средства извън тези по стандарти, които се предоставят на училищата: 

 Допълващ стандарт за материална база на училищата в размер на 25 лв. на ученик за 

периода 01.01.-31.03.2022 г. и 30 лв. на ученик за периода 01.04.-31.12.2022 г. Предоставя се 

на училищата на 100 % по броя на учениците от дневна форма на обучение. 

 Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение в първи и втори гимназиален етап  

- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в 

паралелки в специализирани и специални училища и в центрове за специална образователна 

подкрепа в размер на 50 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 56 лв. за периода 01.04.-

31.12.2022 г. 

- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища в размер на 

85 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 95 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. 

  Предоставя се на училищата на 100 % по броя на учениците от първи и втори гимназиален етап. 

 Норматив за дете и ученик на ресурсно подпомагане в размер на 3749 лв. за периода 

01.01.-31.03.2022 г. и 4191 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. Разпределят се на 100% в 

училище или детска градини, където има назначен ресурсен учител.  

 Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за деца и ученици на 

ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини в размер на 495 лв. за 

периода 01.01.-31.03.2022 г. и 560 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. Средствата се 

предоставят на 100 % по броя на децата и учениците на детските градини и училищата, в 

които интегрирано се обучават деца и ученици на ресурсно подпомагане. Не по-малко от 40 

на сто от размера на норматива се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с 

подпомагане обучението на децата и учениците на ресурсно подпомагане. 

 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците 

от І – ІV клас в размер на 94 лв. на дете/ученик за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 154 лв. на 

дете/ученик за периода 01.04.-31.12.2022 г. Средствата се разпределят и разходват по реда на 

чл.14 и чл.15 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 

ученици от І до VII клас: 

  - за ученик в група за целодневна организация на учебния ден в размер на 927 лв. за 

периода 01.01.-31.03.2022 г. и 1047 лв. за периода 01.04.2022 г. 

  -  за група за целодневна организация на учебния ден в размер на 2371 лв. за периода 01.01.-

31.03.2022 г. и 2678 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. 

Предоставят  се на училищата в пълен размер по броя на групите и броя на обхванатите 

ученици от І до VІІ клас в целодневна организация на учебния ден.  



 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. 

Предоставят се на: 

- СУ „Отец Паисий” за автобус от 11 до 15 места в размер на 3000 лв. за периода 01.01.-

31.03.2022 г. и 3 405 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. 

- ОУ „Димчо Дебелянов” и СУ „Отец Паисий” за автобуси с над 30 места в размер на       

6000 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 6810 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г.  

 Средства за защитени училища в размер на 135213 лв. се разпределят на ОУ „Васил 

Левски” с. Ярлово и ОУ „Христо Смирненски” с. Радуил, съгласно списък на защитените 

училища в Република България за  учебна 2021/2022 година, публикуван на сайта на МОН. 

 Средства за занимания по интереси: 

  - за институция в размер на 1900 лв.за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 2100 лв. за периода 

01.04.-31.12.2022 г. 

  -  за ученик  в размер на 30 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г. и 33 лв. за периода 01.04.-

31.12.2022 г. 

Средствата се разпределят на 100 % на училищата.  

 Норматив за стипендии на учениците, завършили основно образование: 

- за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и 

неспециализирани училища без паралелки за професионална подготовка и за ученик в 

паралелка за професионална подготовка в неспециализирани училища, направления 

„стопанско управление и администрация”, „Социални услуги” и „Услуги на личността” в 

размер на 87 лв.  

- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките „Стопанско управление 

и администрация”, „Социални услуги” и „Услуги за личността” в размер на 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 в размер на 262 лв. 

 Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО общо в размер 

на 26 144 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г.  

 Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващи и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ общо в размер 

на 575 250 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г. 

       Средства, предоставянето на които е в зависимост от датата на получаване: 

 Компенсиране на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите 

специалисти. 

 Средства за спорт по постановление на Министерски съвет; 

 Средства за познавателни книжки, учебници и учебни помагала; 

 Средства по програми и проекти на МОН. 

 

3. Неизразходваните средства за дейност „Център за подкрепа за личностно развитие” на 

ученици в редовна форма на обучение, преминали в преходен остатък, ще бъдат 



изразходвани за финансиране на междуучилищни, градски и републикански състезания, за 

провеждане на извънучилищен тренировъчен процес на учениците и други училищни изяви.  

 

          ІV. Правила за коригиране  размера на бюджетните средства, предоставени на 

общинските детски градини и училища за 2022 г.  

     1. Община Самоков има право да извършва корекции на средствата по формулата само при 

промяна на стойността на някои от основните компоненти на формулата (размер на разходни 

стандарти, брой на децата, учениците, възпитаниците в общежитие) или на някои от 

допълнителните компоненти. 

     2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за 2022 г. и 

броя на децата и учениците по информационната система на МОН към 1 януари 2022 г., до 

извършването на корекции по реда на чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Община Самоков прилага изискванията на чл. 282, ал. 19 и ал.20 от закона.  

     3. След извършване на корекции по бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ за 2022 г. 

във връзка с настъпили промени в броя на учениците и възпитаниците в училищата и децата в 

детските градини по информационната система на МОН, Община Самоков извършва корекции по 

разпределението на средствата между училищата или детските градини. 

    4. На основание чл. 282, ал. 21 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: 

1. преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ 

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; 

2. 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 

един и същ първостепенен разпоредител с бюджет. 

Преразпределение на средствата по формулата между училищата, се извършва, отчитайки 

промените в броя на учениците към 30 септември спрямо 30 юни. Корекция се извършва на база на 

информацията за броя на учениците по информационната система на МОН към 01.10.2022 г.  

    5. При освобождаване на средства по дадена  дейност в резултат на намаляване стойността на 

някои от показателите, заложени във формулите, освободените средства се отнасят в резерва и се 

разпределят по реда, по който се разпределя резервът. 

    6.  При увеличение като цяло на броя на учениците към 01.10.2022 г. и при условие, че не бъде 

извършена корекция по бюджета на общината от ЦБ за увеличения брой ученици, недостигът на 

средства остава за сметка на училището с увеличен брой ученици. 

     7. С разпределените средства по бюджетите на дейностите по образование /училищата и 

детските градини/, директорите на училищата и детските градини се задължават да осигурят 

целогодишната издръжка на училището, а директорите на детските градини за периода 1 април-

31.12.2022 г. 

     8. Директорите на общинските училища и детски градини предоставят на обществения съвет и 

пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на 

бюджета на училището или детската градина, в срок до края на месеца, следващ съответното 

тримесечие / съгл. чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование/. 



     9. Директорите на общинските училища публикуват на интернет страницата си 

утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет- страница 

директорите подават информация на гл. експерт ”Бюджет” за публикуване на страницата на 

Община Самоков. 

     10. Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти по компоненти на 

формулата за всяка отделна дейност да се публикува на интернет- страницата на Община Самоков в 

срок до 31 март 2022 г.   

 

       V. Методология и срокове за предоставяне на средствата във функция „Образование” 

Община Самоков предоставя на училищата, детските градини и обслужващите звена 

средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 

7 работни дни от получаването им от централния бюджет съгласно чл. 38, ал.1 от ПМС № 31  от 

17.03.2022 г. 

Субсидията на училищата, прилагащи система на делегиран бюджет, се предоставя по 1/3 

месечно от тримесечното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата 

дейности за Община Самоков, регламентирана с чл. 54, ал. 1 от ЗДБРБ за  2022 г. 

  Допълнителните средства, предоставени от министерства и ведомства, се превеждат в срок 

от 7 работни  дни от датата на получаването им в сметката на Община Самоков. 

Отговорност по изпълнението на заповедта възлагам на Василка Керпийска – 

гл.експерт „Бюджет” . 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тодор Виденов – началник на отдел 

„Финансов контрол и бюджет”. 

 

 

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

Кмет на община Самоков 

 

 

 

Съгласувал: Сия Шехтанова  -  Заместник кмет   …………………………. 

 

 

 Съгласувал: Екатерина Кабранска –  юрисконсулт ………………............. 

 

 

Изготвил: Василка Керпийска - гл. експерт „Бюджет” ………...………………… 


