Приложение към
Заповед № РД-01-527/27.02.2018 г..

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО
СТАНДАРТИ ЗА 2018 Г. МЕЖДУ УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,
ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В ОБЩИНА РУСЕ И
ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПРИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ ПО ФОРМУЛИТЕ ЗА 2018 Г.
І. Формули за разпределението на средствата, на база стандартите за 2018 г. за
неспециализирани училища, без професионални гимназии, професионални
гимназии и центрове за подкрепа на личностното развитие.
ДЕЙНОСТ 318 – подготвителна полудневна група в училище
СФ = 100% ( СППГ х БППГ + СДПГ х БДПГ)
Където:
 СФ – средства по формула;
 СППГ – стандарт за подготвителна полудневна група;
 БППГ – брой подготвителни полудневни групи;
 СДПГ – стандарт за дете в полудневна група;
 БДПГ – брой деца в полудневна група.
ДЕЙНОСТ 322 – неспециализирани училища, без професионални гимназии
СФ = ОК + ДК – 20 629 062 лв.
Където:
 СФ – средства по формула;
 ОК – основен компонент;
 ДК – допълнителни компоненти.
СФ = 94,00 % (СИ х БИ + СУ х БУ+СП х БП) + 0,91 % ДКОР + 1,84 % ДУ с под 350
ученици + 0,48 % ДУПУОМ + 0,51 % ДУБМЕЕ + 0,15 ДТГ + 0,97 % ДГЕ + 0,1 %
ДУОГЕ + 0,39 % ДРО + 0,66 % Резерв
ОК (основен компонент) – 94,00 % от СФ – 19 391 318 лв.
 СИ – стандарт за институция;
 БИ – брой институции;
 СУ – стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без
професионална гимнация;
 БУ – брой ученици в паралелка в неспециализирано училище, без
професионална гимнация;
 СП – стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална
гимнация;
 БП – брой паралелки в неспециализирано училище, без професионална
гимнация;
ДК (допълнителни компоненти) – 5,34 % от средствата за дейността - 1 102 126 лв.
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ДК = 0,91 % ДКОР + 1,84 % ДУ с под 350 ученици + 0,48 % ДУПУОМ + 0,51 %
ДУБМЕЕ + 0,15 ДТГ + 0,97 % ДГЕ + 0,1 % ДУОГЕ + 0,39 % ДРО
Където:
 ДКОР – добавка за компенсиране на отрицателните разлики, получени в
резултат на новия модел на финансиране;
 ДУ – добавка за училище с под 350 ученици;
 ДУПУОМ – добавка за училище, приемащо ученици обхванати от механизма;
 ДУБМЕЕ – добавка за училище без мерки за енергийна ефективност;
 ДТГ – добавка за училища, отопляващи се на течно гориво;
 ДГЕ – добавка за гимназиален етап;
 ДУОГЕ – добавка за училища с основен и гимназиален етап;
 ДРО – добавка за резултати в образованието
ДУ за училища с под 350 ученици – 1,84% от СФ за дейността – 380 000 лв.
ВИД УЧИЛИЩЕ
До 100 ученици
От 101 до 200 ученици
От 201 до 300 ученици
От 301 до 350 ученици

Добавка в лв.
35 000
30 000
25 000
20 000

ДУПУОМ – добавка за училище, приемащо ученици обхванати от механизма –
0,48 % от СФ за дейността – 100 000 лв.
10 000 лв. за училище в гр. Русе;
от 2 000 лв. до 5 000 лв. за училище в малко населено място.
ДУБМЕЕ – добавка за училище без мерки за енергийна ефективност – 0,51 % от
СФ за дейността – 105 000 лв.
10 000 лв. за училище в гр. Русе;
5 000 лв. за училище в малко населено място.
ДТГ – добавка за училища, отопляващи се на течно гориво – 0,15 % от СФ за
дейността – 30 000 лв.
10 000 лв. на училище, отопляващо се на течно гориво
ДУОГЕ – добавка за училища с основен (1-7 клас) и гимназиален (8 – 12 клас) етап
– 0,1 % от СФ за дейността – 19 998 лв.
3 333 лв. за училище
ДГЕ – добавка гимназиален етап – 0,97 % от СФ за дейността – 200 000 лв.
200 000 лв. : 2 959 ученици = 67,59 лв. на ученик
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ДРО (добавка резултати в образованието на база НВО и ДЗИ) – 0,39 % от СФ за
дейността – 99 995 лв.
1.Средства за един ученик (СУ):
СУ = ОДРО : ОБУ
Където:
ОДРО – обща добавка резултати в образованието
ОБУ – общ брой ученици в училищата
80 000 : 11 771 = 6,796 лв.
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 = 6,796 * 4129 = 28 898 лв.
ОДГЕ = 6,796 * 7642 = 51 102 лв.
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 = 28,57 % *ОДОУ = 8 256 лв.
 Второ място = 23,81 % *ОДОУ = 6 881 лв.
 Трето място = 19,05 % *ОДОУ = 5 505 лв.
 Четвърто място = 14,29% *ОДОУ = 4 130 лв.
 Пето място = 9,52% *ОДОУ = 2 751 лв.
 Шесто място = 4,76% *ОДОУ = 1 376 лв.

1
2
3
4
5
6

ОУ "Л. Каравелов"
ОУ "Иван Вазов"
ОУ "Ол. Панов"
ОУ "Отец Паисий"
ОУ, гр. Мартен
ОУ "Т. Кърджиев"

28,57
23,81
19,05
14,29
9,52
4,76

8256,16
6880,61
5505,07
4129,52
2751,09
1375,54
28898,00

За определяне на процентното съотношение от средствата се изчислява процентната
стъпка като: 100% се дели на сбора от 1+2+3+4+5+6=21 (броят на училищата с успех
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над средния за Община Русе). С получения резултат - 4,76% се определя стъпката,
започвайки от най-ниската позиция.
За гимназиален етап:






1
2
3
4
5
6

Първо място = 28,57 % * ОДОУ = 14 600 лв.
Второ място = 23,81 % * ОДОУ = 12 167 лв.
Трето място = 19,05 % * ОДОУ = 9 735 лв.
Четвърто място = 14,29% * ОДОУ = 7 302 лв.
Пето място = 9,52% * ОДОУ = 4 865 лв.
Шесто място = 4,76% * ОДОУ = 2 432 лв.

ПМГ "Баба Тонка"
ПАГ "Гео Милев"
СУПНЕ
СУЕЕ
СУ "Васил Левски"
СУ "Христо Ботев"

28,57
23,81
19,05
14,29
9,52
4,76

14599,84
12167,39
9734,93
7302,48
4864,91
2432,46
51102,00

За определяне на процентното съотношение от средствата 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 - 4,76% се определя стъпката,
започвайки от най-ниската позиция
РЕЗЕРВ – 0,66 % - 135 618 лв.
ДЕЙНОСТ 326 – професионални гимназии
СФ = ОК + Резерв
Където:
 СФ – средства по формула;
 ОК – основни компоненти;
 Резерв
СФ = 98,463 % (СИ х БИ + СУ х БУ+СП х БП) + 1,537 % Резерв
ОК (основни компоненти) – 98,463 % от СФ за дейността – 640 392 лв.
 СИ – стандарт за институция;
 БИ – брой институции;
 СУ – стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка,
направление „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“;
 СУ – стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка,
направление „Физически науки, информатика, техника, здравеопазване,
опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и
строителство“;
 СУ – стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка,
направление „Изобразителни изкуства, дизайн, художествени занаяти“;
 БУ – брой ученици в професионална гимназия;
 СП – стандарт за паралелка за професионална подготовка;
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 БП – брой паралелки за професионална подготовка.
Резерв 1,537 % - 10 000 лв.
ДЕЙНОСТ 337 – центрове за подкрепа за личностно развитие
СФ = 49,07 % СД (ЦПЛР-УСШ) + 49,07 % СД (ЦПЛР-ЦУТНТ) + 1,86 % Резерв
Където:
СФ – средства по формула;
СД – средства за дейността;
ЦПЛР – център за подкрепа за личностното развитие;
УСШ – ученическа спортна школа;
ЦУТНТ – център за ученическо технически и научно творчество
II. Допълнителни стандарти и нормативи по бюджетите на училищата за 2018
година над определените с формула
1. За ученици на индивидуална форма на обучение.
Средствата са в размер на 3 592 лв. на ученик индивидуална форма на обучение
и се включват в бюджета на училището над средствата по формула;
2. За ученици на самостоятелна форма на обучение.
Средствата са в размер на 436 лв. на ученик самостоятелна форма на обучение и
се включват в бюджета на училището над средствата по формула;
3. За ученици на комбинирана форма на обучение.
Средствата са в размер на 1 009 лв. на ученик комбинирана форма на обучение и
се включват в бюджета на училището над средствата по формула;
4. За ученици на вечерна форма на обучение.
Средствата са в размер на 1 588 лв. на ученик вечерна форма на обучение и се
включват в бюджета на училището над средствата по формула;
5. За ученици на задочна форма на обучение.
Средствата са в размер на 1 065 лв. на ученик задочна форма на обучение и се
включват в бюджета на училището над средствата по формула;
6. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от I – IV клас
Средствата са в размер на 72 лв. на едно дете в подготвителна група или ученик
от I до IV клас. Средствата се включват в бюджета на училището над средствата
по формула.
7. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от І до VІІ клас
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден в размер на 1 486
лв;
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден в размер
на 582 лв.;
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Средствата могат да се разпределят по формула, но комисията реши, че
стандарта за група компенсира различията между отделните училища, т.е.
разпределението е на база брой ученици и групи по съответния стандарт.
Тези средства се включват в бюджета на съответните училища над средствата по
формула.
8. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование
Средствата са в размер на 359 лв. на ученик се предоставят на училището, в
което се обучават учениците. Средствата се разходва за създаване на
подкрепяща среда, свързана с подпомагане на обучението на учениците на
ресурсно подпомагане.;
9. Допълващ стандарт за материална база
Размерът на допълващият стандарт е 25 лв. на ученик в дневна форма на
обучение. Средствата се включват в бюджета на училището над средствата по
формула;
10. Средства за стипендии
Размерът на средствата е съответно 87 лв. за ученик в дневна или индивидуална
форма на обучение от гимназиален етап на обучение в неспециализираните
училища, без професионални гимназии и 97 лв. за ученик в дневна или
индивидуална форма на обучение от гимназиален етап на обучение в
професионалните гимназии. Средствата се включват в бюджета на училището
над средствата по формула;
Средствата за стипендии за учениците от неспециализирани училища, без
професионални гимназии се разпределят на 95 % на база брой ученици в
гимназиален етап.
Останалите 5 % се разпределят на база постигнати резултати от ДЗИ на
принципа, заложен във Формулата:
1
2
3
4
5
6

ПМГ "Баба Тонка"
ПАГ "Гео Милев"
СУПНЕ
СУЕЕ
СУ "Васил Левски"
СУ "Христо Ботев"

28,57
23,81
19,05
14,29
9,52
4,76

3678
3065
2452
1839
1225
613
12872

11. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси
Средствата са в зависимост от броя на местата в автобусите:
- От 11 до 15 места – 3 000 лв.
- От 26 до 29 места - 5 000 лв.
- Над 30 места – 6 000лв.
Средствата се включват в бюджета на училището над средствата по формула;
12. Норматив за ресурсно подпомагане
Стандартът в размер на 2 476 лв. е за ученик на ресурсно подпомагане от
специалист, назначен в училището. Средствата се включват в бюджета на
училището.
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ІIІ. Правила за разпределението на компонент „Резерв”
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 и събития, по преценка на комисия, назначена със
заповед на кмета на Община Русе;
4. При драстични промени в цените на някои от видовете гориво, не по-късно от
30.10.2018 г.;
5. За поддръжка и ремонт на училищните автобуси на средищните и приемащи
училища – в размер не-повече от 2 000лв.;
6. Неразпределените към 15 ноември 2018г. средства от резерва се предоставят на
училищата пропорционално на броя на учениците по бюджетите на училищата,
съгласно чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование.
ІV. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при
изменение на броя на групите, децата и учениците или на стойностите по някои от
другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата
(чл. 282, ал. 13, т. 2 от ЗПУО).
1. Разпределението на средствата между непрофесионалните училища и
професионални гимназии се извършва по формула, въз основа на броя на децата
и учениците по информационната система на МОН към 01.01.2018 г.;
2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със
ЗДБРБ за 2018 г. и броя на децата и учениците по информационната система на
МОН към 1 януари 2018 г., до извършване на корекции по реда на чл. 282, ал. 18
от ЗПУО, Община Русе прилага изискванията на чл. 282, ал. 19 и ал. 20 от същия
Закон;
3. При промени в броя групите и паралелките, 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 групи,
паралелки, деца или ученици в някои звена, спазвайки разпоредбите на чл. 282,
ал. 21 от ЗПУО;
4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените
в броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на децата и
учениците, както и на групите и паралелките в началото на учебната 2018/2019
година по данни от информационната система на МОН към 1 октомври 2018
година при спазване на разпоредбите от т. 3. Това касае разпределението на база
основен компонент по формулата, така и средствата по бюджетите на училищата
за 2018 г. над определените единни разходни стандарти, което се извършва на
база брой и брой групи. Намалението/увеличението на броя на учениците се
отразява с ¼ от годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците
октомври, ноември и декември;
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5. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 4,
освободените средства се отнасят към резерва;
6. 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 2018/2019
година;
7. 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;
8. 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 стандарти за 2018г.
между институциите в предучилищното и училищно образование в Община Русе и
Правилата за промени в разпределението на средствата при изменение на
компонентите на формулата за 2018г. са разработени на основание чл. 282 от
Закона за предучилищното и училищно образование, Решение на Министерски
съвет № 667/1.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на
Министерски съвет от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.
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