Приложение към
Заповед №РД-01-488/22.02.2016г.

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ
РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2016Г. МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА, ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В ОБЩИНА РУСЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА ПРИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ ПО ФОРМУЛАТА
І. Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти
за 2016 г., между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе
ДЕЙНОСТ 318 – подготвителна полудневна група в училище
СФ = 100% * ЕРС * БУ
Където:
 СФ – средства по формула;
 ЕРС – единен разходен стандарт за един ученик, съгласно РМС № 276/2015г.,
изменено с РМС №859/03.11.2015г.
 БУ – брой ученици, съгласно информационната система на МОН „АдминМ” към
01.01.2016г.
ДЕЙНОСТ 322 – общообразователни училища
СФ = ОК + ДК
Където:
 СФ – средства по формула;
 ОК – основни компоненти;
 ДК – допълнителни компоненти.
СФ = 89% * ЕРС * БУ +4,01%ДУПР+ 0,82%ДЦО + 2%ДОУ +2,5%ГЕ+0,5%ДРО+ 0,2%
ЛК + 0,97% РЕЗЕРВ
СФ (средства по формула) = ЕРС * БУ = 11 878 * 1 417лв. = 16 831 126лв.
ОК (основни компоненти) – 89% от СФ за дейността – 14 979 701лв.
 ЕРС – единен разходен стандарт за един ученик, съгласно РМС № 276/2015г.,
изменено с РМС №859/03.11.2015г.
 БУ – брой ученици, съгласно информационната система на МОН „АдминМ” към
01.01.2016г.
ДК (допълнителни компоненти) – 11% от СФ по формула за дейността - 1 851 425лв.
Където:
 ДУПР – добавка за условно- постоянни разходи
 ДЦО – добавка целодневно обучение за І, ІІ, III, IV, V и VI клас;
 ДОУ – добавка за основно училище;
 ГЕ – гимназиален етап;
 ДРО – добавка резултати в образованието
 ЛК – логопедичен кабинет.
ДУПР (добавка за условно- постоянни разходи) - 4.01% от СФ за дейността - 675 000лв.

1

На основание чл. 12 на ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет
на Република България за 2015г. размерът на добавката за условно-постоянни разходи за
училище е 27 000лв.
Общата сума на добавката е 25 * 27 000 = 675 000лв.
ДЦО (добавка целодневно обучение в І, ІІ, ІІІ, IV, V и VI клас) – 0.82 % от СФ по формула
за дейността – 138 016лв.
1. Изчислява се процентно обхвата на учениците на целодневно обучение спрямо
общия брой ученици от І-ви, ІІ-ри, ІІІ-ти, IV-ти, V и VI- ти клас от съответното
училище и се определят 4 типа училища:
- у-ща с обхват до 40%;
- у-ща с обхват от 40% до 60%;
- у-ща с обхват от 60% до 80%;
- у-ща с обхват от 80% до 100%.
2.
-

Определят се дялове съответно:
у-ще с обхват до 40% - 0,4 дяла;
у-ще с обхват от 40% до 60% - 0,6 дяла;
у-ще с обхват от 60% до 80% - 0,8 дяла;
у-ще с обхват от 80% до 100% - 1 дял.

3. Общият брой дялове за целодневно обучение /ОБДЦО/ се изчислява по следния
начин:
ОБДЦО = 0,4*БУдо 40% + 0,6*БУ 40-60% + 0,8*БУ от 60-80% + 1*БУ от80-100%,
Където:
БУдо 40% - общ брой у-ща с обхват до 40%;
БУ40-60% - общ брой у-ща с обхват от 40% до 60%;
БУ 60-80% - общ брой у-ща с обхват от 60% до 80%;
БУ 80-100% - общ брой у-ща с обхват от 80% до 100%.
4. Изчислява се общата добавка за целодневно обучение /ОДЦО/ като 0,82% от СФ –
138 016лв.
5. Добавка целодневно обучение за всяко училище се изчислява по следния начин:
ДЦО = (ОДЦО : ОБДЦО) * Брой дялове за съответната група
Вид у-ще спрямо обхвата
целодневно обучение
до 40%
от 40% до 60%
от 60% до 80%
от 80% до 100%
ОБЩО

Бр. училища Дялове
5
2
7
9
23

0,4
0,6
0,8
1

Общ бр.
дялове
2
1.2
5,6
9
17,8

Добавка в на
у-ще в лв.
3101
4652
6203
7754

* 138 016 : 17,8 = 7754лв. – добавка за 1 дял. Тази сума се умножава със съответния дял на
училището и се получава добавката на всяко училище.
ДОУ (добавка за основно училище) – 2 % от СФ за дейността –336 621лв.
Определят се 6 групи основни училища, в зависимост от броя на учениците:
 У1 – училище до 100 ученици
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У2 – училище от 100 до 200 ученици
У3 – училище от 200 до 300 ученици
У4 – училище от 300 до 400 ученици
У5 – училище от 400 до 500 ученици
У6 – училище над 500 ученици

Определят се дялове за всяка група:
У1 – 1 дял
У2 – 0,75 дяла
У3 – 0,50 дяла
У4 – 0,25 дяла
У5 – 0,1 дяла
У6 – 0,05 дяла
Общият брой дялове за основно училище(ОБДОУ) се определя така:

ОБДОУ = 1*ОБУ1 + 0,75*ОБУ2 + 0,5*ОБУ3 + 0,25*ОБУ4 + 0,1*ОБУ5 + 0,05*ОБУ6
Където:
ОБУ1 – общ брой ученици в училищата с до 100 ученици;
ОБУ2 – общ брой ученици в училищата с от 100 до 200 ученици;
ОБУ3 – общ брой ученици в училищата с от 200 до 300 ученици;
ОБУ4 - общ брой ученици в училищата с от 300 до 400 ученици;
ОБУ5 - общ брой ученици в училищата с от 400 до 500 ученици;
ОБУ6 - общ брой ученици в училищата с над 500 ученици.
3. Изчислява се общата добавка за малко училище (ОДОУ): като 2 % от СФ за
дейността – 336 621лв.
4. Средства за един ученик в основно училище (СУОУ):
СУОУ = ОДОУ : ОБДОУ
5. Добавката за всяко училище се определя съобразно в коя група попада училище,
като броя на учениците се умножи по съответния дял и получените средства за един
ученик:
 ДОУ1 = СУОУ *1*БУ1
 ДОУ2 = СУОУ *0,75*БУ2
 ДОУ3 = СУОУ *0,5*БУ3
 ДОУ4 = СУОУ *0,25*БУ4
 ДОУ5 = СУОУ *0,1*БУ5
 ДОУ6 = СУОУ *0,05*БУ6

Разделяме основни училища условно на 6 групи, броя на учениците от всяка група
умножаваме по съответни тегловни единици, с получената сума разделяме заделения
процент за добавка за основно училище.
ВИД УЧИЛИЩЕ
До 100 ученици
От 100 до 200 ученици
От 200 до 300 ученици
От 300 до 400 ученици
От 400 до 500 ученици
Над 500 ученици

БУ(брой ученици) Бр. дялове БУ х дялове
189
1
189
681
0,75
510,75
1366
0,5
683
332
0,25
83
954
0,1
95,4
695
0,05
34,75
1595,9
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СУОУ = 336 621 : 1595,9 = 210,93лв.
С получената сума 210,93лв. за един ученик умножаваме броя на учениците в съответното
училище по съответния дял на групата, в която то попада.
ГЕ (гимназиален етап ) – 2,5% от СФ за дейността – 420 778лв.
420 778 лв. : 2 851 ученици = 147,59лв. на ученик
ДРО (добавка резултати в образованието на база НВО и ДЗИ) – 0,5% от СФ за дейността
–84 155лв.
1.Средства за един ученик (СУ):
СУ = ОДРО : ОБУ
Където:
ОДРО – обща добавка резултати в образованието
ОБУ – общ брой ученици в училищата
84 155 : 11 878 = 7,085лв.
2.Изчислява се обща добавка за основно училище (ОДОУ) и обща добавка за гимназиален
етап (ОДГЕ)
* ОДОУ = СУ * ОБУОУ
* ОДГЕ = СУ * ОБУГЕ
Където:
ОБУОУ – обща брой ученици основни училища
ОБУГЕ - обща брой ученици гимназиален етап
ОДОУ = 7,085 * 4217 = 29 877лв.
ОДГЕ = 7,085 * 7661 = 54 278лв.
3. Анализират се резултатите от Национално външното оценяване - VІІ клас за основните
училища и резултатите от Държавен зрелостен изпит по български език и литература /ДЗИ/
за гимназиален етап. Училищата, които имат ръст над средния за Община Русе, получават
ДРО, както следва:
За основно училище:
 Първо място = 28,75% *ОДОУ = 8 589лв.
 Второ място = 23,75% *ОДОУ = 7096лв.
 Трето място = 19% *ОДОУ = 5677лв.
 Четвърто място = 14,25% *ОДОУ = 4258лв.
 Пето място = 9,5% *ОДОУ = 2838лв.
 Шесто място = 4,75% *ОДОУ = 1419лв.
За определяне на процентното съотношение на разпределение на заделените средства се
изчислява процентната стъпка като: 100% се дели на сбора от 1+2+3+4+5+6=21 (броят на
училищата с успех над средния за Община Русе). С получения резултат - 4,75% се определя
стъпката, започвайки от най-ниската позиция.
За гимназиален етап:
 Първо място = 40% *ОДГЕ = 21 711лв.
 Второ място = 30% *ОДГЕ = 16 283лв.
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 Трето място = 20% *ОДГЕ = 10 856лв.
 Четвърто място = 10% *ОДГЕ = 5 428лв.
ЛК (логопедичен кабинет)– 0,2% от СФ за дейността – 33 664лв. добавка за (за 4
кабинета);
За 1 кабинет: 8 416лв.
РЕЗЕРВ – 0,97% - 163 191лв.
ІІ. Правила за разпределението на компонент „Резерв” за дейност 322
Средствата от резерва остават на разпореждане на ПРБ. Изразходват се за:
1. Аварийни ремонти (ремонт на покрив, ел. инсталации, отоплителни или ВиК), без
отстраняването, на които ще се затрудни учебния процес. Средствата се предоставят
след експертна оценка, направена от общинска администрация – в размер не-повече
от 5 000лв.;
2. Условни събития и природни бедствия. Средствата се предоставят след експертна
оценка, направена от общинска администрация – в размер не-повече от 5 000лв.;
3. Други обективни фактори, по преценка на комисия от общинска администрация;
4. При драстични промени в цените на някои от видовете гориво, не по-късно от
30.10.2015г.;
5. За поддръжка и ремонтни дейности на физкултурния салон на ОУ „Олимпи Панов” –
домакин на Ученическите игри до 7 000лв.;
6. За поддръжка и ремонт на училищните автобуси на средищните и приемащи
училища – в размер не-повече от 2 000лв.;
7. Неразпределените към 15 ноември 2016г. средства от резерва се предоставят на
училищата пропорционално на броя на учениците по бюджетите на училищата,
съгласно чл. 41а, ал. 7 от Закона за народната просвета.
ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при
изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някои от другите
компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата (чл. 41а, ал.
9, т. 2 от ЗНП).
1. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена се извършва
по формула, въз основа на броя на децата и учениците по информационната система
на МОН „АдминМ” към 01.01.2016г.;
2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за
2016г. и броя на децата и учениците по информационната система „АдминМ” към 1
януари 2016г., до извършване на корекции по реда на чл. 30, ал. 1 от ПМС
№380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2016г., Община Русе прилага изискванията на чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от същото
постановление;
3. При промени в броя на децата и учениците ПРБ извършва промени в разпределение
на средствата по формулата през бюджетната година при преместване на дете или
ученик между звената, и когато в началото на учебната година е необходимо да бъде
финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на
броя на децата и учениците в други звена, спазвайки разпоредбите на чл. 50 от ПМС
№380/29.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2016г.;
4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в
броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в
началото на учебната 2016/2017 година (броя на децата и учениците по
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6.

7.

8.

информационната система на МОН „АдминМ” към 01.10.2016г.) спрямо броя на
децата и учениците по информационната система на МОН „АдминМ” към
01.01.2016г. при спазване на т. 3. Това касае разпределението на база основни
компоненти и допълнителни компоненти по формулата, така и средствата по
бюджетите на училищата за 2016г. над определените единни разходни стандарти,
което се извършва на база брой ученици. Намалението/увеличението на броя на
учениците се отразява с ¼ от годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците
октомври, ноември и декември.
При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 4,
освободените средства се отнасят към резерва;
При увеличаване като цяло на броя на децата и учениците за съответната дейност по
т. 4 и при условие, че не е извършена корекция по бюджета на ПРБ, недостигът от
средства се финансира от РЕЗЕРВА или се разпределя между училищата
пропорционално на броя на учениците към началото на 2016/2017 година;
При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината,
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на
децата и учениците;
Всички учебни заведения публикуват на интернет страницата си утвърдения им
бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница
подават информацията за публикуване на страницата на ПРБ.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители
с бюджет, са разработени на основание чл. 41а и 41б от Закона за народната
просвета и чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 48 и чл. 50 от ПМС № 380 от 29.12.2015г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г.
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