ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс:0601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис:

ЗАПОВЕД
№ РД-З-193
гр. Търговище, 24.02.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 282, ал. 6-11, ал. 13, т. 1 и т. 2, ал. 16 и ал. 17 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование
УТВЪРЖДАВАМ:
Формули за разпределение на средствата за делегираните държавни дейности във Функция
"Образование" за 2021 г., както следва:
Дейност 3-01-322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии по Единната
бюджетна класификация за 2021 г.
ДЕЛЕГИРАНА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

СФ =96,168 % (СИ +СПну х БПну+ БУну х СУну + СП пи х БПпи+ БУпи х СУпи + БУифо х
СУифо) + 0,11% УОПБПЕ +1.10 % ОУ с бр. уч. от 30 до 70 уч. + 1.08 % ОУс бр. уч. от 71 до
200 уч. + 0,56 % ОУ с бр. уч. от 201 до 300 уч. + 1% Р
1.ПАРАМЕТРИ НА ОСНОВНИЯ КОМПОНЕНТ

СФ - средства по формула
СИ - стандарт институция
СПну – стандарт за паралелка в неспециализирани училища без професионални гимназии
БПну - брой паралелки неспециализирани училища без професионални гимназии
БУну - брой ученици неспециализирани училища без професионални гимназии
СУну - стандарт ученик неспециализирани училища без професионални гимназии
СПпи - стандарт паралелка профил ”Изкуства”
БПпи - брой паралелки профил ”Изкуства”
БУпи - брой ученици профил ”Изкуства”
СУпи- стандарт ученик профил“Изкуства“
БУифо - брой ученици индивидуална форма на обучение
СУифо - стандарт ученик индивидуална форма на обучение

2.ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

УОДПВЕГ – училища, отоплявани с дизел, пилети ,въглища, ел. енергия или газ пропан-бутан
ОУ-основни училища с брой на учениците от 30 до 71 ученици.
ОУ-основни училища с брой на учениците от 71 до 200 ученици.
ОУ-основни училища с брой на учениците от 201 до 300 ученици.
Р - резерв
2.1.Дейност 3-01-318 Полудневна подготовка в училище за деца на 5 и 6 години
СФ = 100 % СГх БГ+ БД х СД 5-6 г.
СФ - средства по формулата
СГ - стандарт за подготвителна полудневна група
БГ - брой групи
БД - брой деца
СД 5-6г- - стандарт за дете 5 – 6- годишна възраст в полудневна група
2.1.1. Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи /НПХД/в размер на
94 лв. за всяко дете
НПХД х БД
БД - брой деца
2.2. Дейност 3-01-324 Спортно училище
СФ = 100 % СИ +СПсу х БПсу+ БУсу х СУсу
СФ - средства по формулата
СИ - стандарт институция
СПсу – стандарт за паралелка в спортно училище
БПсу - брой паралелки спортно училище
БУсу - брой ученици спортно училище
СУсу- стандарт ученик спортно училище
Спортното училище „Никола Симов получава средства по регионален коефициент 0,034, размерът
на който се определя по формулата:
/Брой институции х Стандарт за институция + Брой паралелки х Стандарт за паралелка + Брой
ученици х Стандарт за ученик х Регионален коефициент за съответната община/
2.2.1. Допълващ стандарт за материална база на Спортно училище в размер на 25 лв. за всеки
ученик /ДСМБ/ Същият се включва в бюджета на Спортното училище „Никола Симов“ и се
изчислява, както следва:
ДСМБ=БУДФО х 25 лв.
БУДФО - брой ученици в дневна форма на обучение
2.2.2. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален
етап на Спортното училище „Никола Симов“/ ДСУПВГЕ/
Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
ДСУПВГЕ=БУДФО ГЕ х 50 лв.
БУДФОГЕ- брой ученици в дневна форма на обучение гимназиален етап

2.2.3.Норматив за институция за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и
специални училища в размер на 1900 лв. на институция: Същият се включва в бюджета на
Спортното училище „Никола Симов“.
2.2.4. Норматив за ученик в дневна форма на обучение за занимания по интереси за
неспециализирани, специализирани училища/НУДФОЗИ/ в размер на 30 лв. Същият се включва
в бюджета на Спортното училище „Никола Симов“. и се изчислява, както следва:
НУДФОЗИ=БУДФО х 30 лв.
2.2.5. Норматив за стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение в Спортното училище /НСУГЕ/
Същите се включват в бюджета на Спортното училище„Никола Симов“. и се изчисляват, както
следва:
НСУГЕ = БУГЕ X 87 лв.
БУГЕ - брой ученици в гимназиален етап /от VIII до ХII клас/
3.Дейност 3-01-326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
3.1.ПАРАМЕТРИ НА ОСНОВНИЯ КОМПОНЕНТ

СФ =97% (СИ + СПпп х БПпп + БУппсгрс х СУппсгрс + БУппсуасу х СУппсуасу+
БУппфитзооппас х СУппфитзооппас )+2,0%ППОУЕПН+1%Р
СФ - средства по формулата
СИ - стандарт институция
СПпп – стандарт за паралелка за професионална подготовка
БПпп - брой паралелки за професионална подготовка
БУппсгрс - брой ученици в професионална

подготовка направление „Селско, горско, рибно

стопанство и „Ветиринарна медицина“
БУппсуасу - брой ученици в професионална подготовка направление “Стопанско управление и
администрация и“ Социални услуги“ и „Журналистика,масова комуникация и информация“
БУппфитзооппас - брой ученици в професионална

подготовка направление “Физически

науки,“Информатика“,“Техника“,“Здравеопазване“„Опазване на околната среда“,“Производство и
преработка“,“Архитектура и строителство“
СУппсгрс- стандарт ученик

направление „Селско, горско, рибно стопанство и ветиринарна

медицина“
СУппсуасу-стандарт ученик „Стопанско управление и администрация и социални услуги“
СУппфитзооппас-стандарт ученик“Физически науки,“Информатика“,“Техника“,“Здравеопазване“
„Опазване на околната среда“,“Производство и преработка“,“Архитектура и строителство“
СУ във вечерна форма на обучение
3.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

ППОУЕППН-Професионални паралелки, обучаващи ученици в едно или повече професионални
направления
Р- резерв

3.2.1. Професоналната гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев" с. Макариополско, получава
средства по регионален коефициент 0,034 размерът на който се определя по формулата:
/Брой институции х Стандарт за институция + Брой паралелки х Стандарт за паралелка + Брой
ученици х Стандарт за ученик х Регионален коефициент за съответната община/
3.2.2. Допълващ стандарт за материална база на Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ
„Христо Ботев" с. Макариополско в размер на 25 лв. за всеки ученик / ДСМБ/. Същият се включва
в бюджета на Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев" с. Макариополско и
се изчислява, както следва:
ДСМБ=БУДФО х 25 лв.
БУДФО - брой ученици в дневна форма на обучение
3.2.3 Допълващ стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка в първи и втори
гимназиален етап/ДСУППП ПВГЕ / в размер на 50 лв. за всеки ученик в VIII-XII кл.
Същият се включва в бюджетите на Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо
Ботев" с. Макариополско и се изчислява, както следва:
ДСУППП ПВГЕ=БУДФО ГЕ х 50 лв.
БУДФО ГЕ- брой ученици в дневна форма на обучение гимназиален етап
3.3.Норматив за институция за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и
специални училища в размер на 1900 лв. на институция: Същият се включва в бюджета на
Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев" с. Макариополско и се изчислява,
както следва:
3.4.Норматив за ученик в дневна форма на обучение за занимания по интереси за
неспециализирани, специализирани училища в размер на 30 лв. за всеки ученик. Същият се
включва в бюджета на Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев" с.
Макариополско е изчислява, както следва:

НУДФОЗИ=БУДФО х 30 лв.
БУДФО - брой ученици в дневна форма на обучение
3.5. Норматив за стипендии за ученици в паралелка професионална подготовка в Професионална
гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев" с. Макариополско
Същите се включват в бюджета на Професионална гимназия по Земеделие и ОбУ „Христо Ботев"
с. Макариополско и се изчисляват, както следва:
3.5.1 НСУППП „“Стопанско управление и администрация“,“Социални услуги“ и „Услуги за
личността“ = БУППП х 87 лв.
3.5.2 НСУППП“Стопанско управление и администрация“,“Социални услуги и „Услуги за
личността = БУППП х 97 лв
БУППП - брой ученици от VIII до ХII клас
4. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулата
Конкретните стойности на отделните компоненти за разпределението на средствата са, както
следва:
4.1. Неспециализирани училища, без професионални гимназии:

СФ = 96,168% ( СИ х 50630+СП 10774 х БПну +БУну х 2123 СУну + СП пи 10774х БП пи +
БУпи х 4126 + БУифо х6033) + 0,11% /БУ х 4500 за УОДПВЕ /+ 1,10% / ОУ с брой на уч от 30
до 71 уч.х 33234 / + 1,08% / ОУ с брой на уч. от 71 до 200 уч. х 26000/ +0,56% / ОУ с брой на уч.
от 201 до 300 уч. / 28000 -37000/ + 1%Р
4.1.1 Добавка за отоплителна технология за училища, чиято сграда се отоплява на дизел, пилети,
въглища, газ пропан-бутан, или електрическа енергия за всяко училище в размер на 4500 лв.,
както следва:
- ОУ "Г.С.Раковски" с.Голямо Ново;
- ОУ "Христо Ботев" с.Макариополско;
- ОУ "Отец Паисий" с.Подгорица
4.1.2. Добавка за основни училища с брой на учениците от 30 до 70 ученици . за всяко училище в
размер на 33234 лв., както следва:
- ІІ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Търговище ;
- ОУ "Христо Ботев" с.Вардун.;
- ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с.Драгановец.;
- ОУ"Христо Ботев" с.Лиляк
4.1.3. Добавка за основни училища и обединено училище с брой на учениците от 71 до 200
ученици за всяко училище в размер на 26000 лв., както следва:
- ОУ "Г.С.Раковски" с.Голямо Ново;
- ОУ"Св. Св.Кирил и Методий" с.Дралфа;
- ОбУ "Христо Ботев" с.Макариополско;
- ОУ"П.Хилендарски с.Надарево;
-ОУ"Отец Паисий" с.Подгорица.
4.1.4 Диференцирана добавка за основни училища с брой на учениците от 201 до 300 ученици за
всяко училище в размер, както следва:
- Трето ОУ “П.р.Славейков“ гр.Търговище 28000 лв.;
- Четвърто ОУ “Иван Вазов“ гр. Търговище 37000 лв.
4.2. От бюджета на всички училища във Функция "Образование" се заделя 1% Резерв в общ
размер - 120566 лв.
5. Средства по бюджетите на училищата за 2021 г. над определените по стандартите
/допълващи стандарти и нормативи/.
5.1. Всички училища получават средства по 0,034 регионален коефициент, размерът на който се
определя по формулата:
/Брой институции х Стандарт за институция + Брой паралелки х Стандарт за паралелка + Брой
ученици х Стандарт за ученик х Регионален коефициент за съответната община/
5.2. Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение в размер на 733 лв за всеки ученик/ССФО/
Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
ССФО=БУСФО х 733 лв.

5.3. Допълващ стандарт за материална база на училищата в размер на 25 лв. за всеки ученик /ДСМБУ/
Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
ДСМБУ=БУДФО х 25 лв.
БУДФО - брой ученици в дневна форма на обучение
5.4. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап
Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
ДСУПВГЕ=БУДФО ГЕ х 85 лв.
5.5. Допълващ стандарт за ученик с разширена подготовка по музика в основна степен (V-VII
клас) в размер на 603 лв. за всеки ученик - /ДСУРПМОС/ Същият се включва в бюджета на ІІ
СУ"Проф.Никола Маринов" и се изчислява, както следва:
БУДФО х ДСУРПМОСмузика х 603 лв.
БУДФО - брой ученици в дневна форма на обучение
5.6. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование в размер на 495 лв. за ученик
със СОП /НСУПО/ Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както
следва:
НСУПО=БУПО х 495 лв.
БУПО - брой на учениците в училището, определени на ресурсно подпомагане от ресурсен учител
назначен в РЦПППО или ЦСОП.
6.7. Норматив за ученик на ресурсно подпомагане /НУРП/ в размер на 3749 лв. за ученик за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование организирано от ресурсен учител, назначен в
училището .Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
НУРП=БУРП х 3749 лв.
БУРП – брой на учениците в училището на ресурсно подпомагане от ресурсен учител назначен в
училището
5.8. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV
клас в училищата/ НПХДУ/ в размер на 94 лв. за всеки ученик, съгласно чл. 14, ал.1 от Наредбата
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Същият се включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
НПХДУ=БДПГиУ х 94 лв.
БДПГи У - брой на децата от подг. гр. и учениците от I-IV клас
5.9. Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден /НУЦОУД/ за
обхванатите ученици от I до VII клас в размер на 927лв. за всеки ученик и се изчислява, както
следва:
НУЦОУД=БУЦОУД х 927 лв.
БУЦОУД -брой ученици на целодневна организация на учебния ден
5.10. Норматив за група за целодневна организация на учебния ден /НГЦОУД/ обхванатите
ученици от I до VII клас и в средищни училища в размер на 2371 лв. на ученик и се изчислява,
както следва:
НГЦОУД =БГЦОУД х 2371 лв.
БГЦОУД- брой група за целодневна организация на учебния ден
5.11. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на
транспорт на деца и ученици в зависимост от броя на местата:

от 16 до 25 места по 4000 лв. на автобус.; от 26 до 29 места по 5000 лв. на автобус.; над 30 места
по 6000 лв. на автобус
5.12. Норматив за институция за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и
специални училища в размер на 1900 лв. на институция: Същият се включва в бюджета на
съответното училище.
5.13. Норматив за ученик в дневна форма на обучение за занимания по интереси/НУДФОЗИ/ за
неспециализирани, специализирани училища в размер на 30 лв. за всеки ученик Същият се
включва в бюджета на съответното училище и се изчислява, както следва:
НУДФОЗИ=БУДФО х 30 лв.
БУДФО- брой ученици в дневна форма на обучение
5.14. Норматив за стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение( VIII-XIIкл.) в
неспециализирани училища - НСГЕ
Същите се включват в бюджета на училището и се изчисляват, както следва:
НСГЕ = БУГЕ X 87 лв.
БУГЕ - брой ученици от VIII до ХII клас
6. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на
броя на децата в подготвителните групи към училищата и учениците в образователните
институции или на стойностите, по другите компоненти на формулите.
6.1. Средствата по стандарта за ученици 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.
6.1.1. Директорите на училищата представят доклад в Дирекция “Хуманитарни дейности и
социална политика“ със списък на успешно приключилите учебната година ученици в
самостоятелна форма на обучение в срок до 30.06.2021 г.и до 1.11.2021 г.
6.1.2. В случаите когато броят на явилите се ученици в самостоятелна форма е по –малък от
броя на учениците в самостоятелна форма по НЕИСПУО към 01.януари на текущата година
неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл.282 ал.11 от ЗПУО.
6.1.3. За учениците и съответно лицата по чл.112, ал.1,т.2 т.3 т.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 следващите учебни години.
6.2. Получените допълнителни средства за 2021 година от централния бюджет се разпределят
пропорционално на броя на децата в подготвителните групи към училищата и на учениците
в учебните заведения считано към 01.01.2021 г.
6.3. При промяна на Стандартите
преизчисляват по формулите.

през

календарната година средствата на училищата се

6.4. При преобразуване чрез вливане, сливане, на училище, остатъкът от средствата по формула на
училищата, които се преобразуват се отнася към преобразуваното /ново/ училище.
6.5. При закриване на училище, остатъкът от средства по формула се отнася към училището,
приемащо за обучение учениците на закритото училище.

7. Правила за изразходване на резерва
7.1. Средствата от резерва в Делегирана държавна дейност остават на разпореждане на ПРБ и се
изразходват:
а) В случаи на извънредни или непредвидими обстоятелства за извършването на неотложни
ремонтни дейности, без които би се нарушил образователния процес в училището /училищата .
б) За събития от непредвидим характер, който не може да се определи в началото на
бюджетната година.
в) За ликвидиране последствията от регистрирани природни бедствия, след експертна оценка
от компетентен орган и становище от комисия, определена от кмета на община Търговище.
г) Други обективни и непредвидими фактори по предложение на комисия, определена от
кмета на община Търговище до първостепенния разпоредител с бюджет.
7.2. Средствата от резерва се изразходват след постъпила мотивирана докладна записка от
директора на училището, придружена със съответните документи за възникналата необходимост
по т.7.т.7.1,( а, б, в, г ) от правилата, за изразходване на резерва, която задължително е одобрена
от кмета на Община Търговище.
7.3. Неиздължените средства по бюджетите на училищата за ученици в самостоятелна форма на
обучение се отнасят към резерва и се разходват по реда на /чл.282 ал.11 от ЗПУО/.Средствата се
предоставят на училищата като се разпределят пропорционално на броя на учениците по
НЕИСПУО към 01.01.2021 г.
7.4. Неразпределените средства от резерва към 15 ноември на текущата година се предоставят на
училищата, като се разпределят пропорционално на броя на учениците по НЕИСПУО
/Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното
образование/ към 01.01.2021 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Търговище
Рая Матева.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и
изпълнение и да се публикува на сайта на община Търговище.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ/п/
Кмет на община Търговище

