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На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 282 ал. 6 и 7 от Закона за
предучилищно и училищно образование
УТВЪРЖ ДАВАМ :
по стандарти за 2021 г. между
Формули за разпределение на средствата, получени
училища и детски градини в Община Сливен и Правила за промени в разпределението на
средствата във функция „Образование” съгласно Приложението.
Прилагането на утвърдените правила е задължително при разработване на бюджета за 2021
г. и разпределението на средствата по дейности във функция „Образование”.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички директори на общински училища и
детски градини .
Изпълнението на заповедта възлагам на отдел „Бюджет”.
Контрол по изпълнението на заповедта ще извършвам лично.
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I. Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет по стандарти за
2021 г.
1. В дейност 311 „Детски градини“ между детските градини :
Средства по формула = 99,73% (Стандарт за институция + Бр. целодн. групи х Стандарт за
яслена и целодн. група в ДГ + Бр. полуди, групи х Стандарт за подг. полуди, група + Бр.
деца в яслена група х Стандарт за дете в яслена група + Бр. деца 2-4 г. в целодн. група х
Стандарт за дете 2-4 г. възраст в целодн. група + Бр. деца 5-6 г. в целодн. група х Стандарт
за дете 5-6 г. възраст в целодн. група + Бр. деца 5-6 г. в полуди, група х Стандарт за дете 5-6
г. възраст в полуди, група) + 0,07% ДПДГ + 0,20% РНР
където:
ДПДГ - Добавка за планинска детска градина с до 15 деца
Добавката се предоставя на ДГ „Иглика“ с. Бяла и ДГ „Слънце“ с. Новачево в размер на
4 000 лв. за всяка градина. Относителния дял на добавката е 0,07% от средствата по стандарт.
РНР - Резерв за нерегулярни разходи
Средствата се използват съгласно т. III Правила за промени в разпределението на
средствата във функция „Образование”. Относителния дял на добавката е 0,20% от средствата по
стандарт.
2. В дейност 318 „Подготвителна група в училище“ между училищата:
Средства по формула = Бр. подг. полуди, групи х Стандарт за подг. полуди, група + Бр. деца
5-6 г. в полуди, група х Стандарт за дете 5-6 г. възраст в полуди, група
3. В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ между
училищата.
3.1. Формула за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на учениците в неспециализираните училища:
Средства по формула = 99,66% (Стандарт за институция + Брой паралелки х Стандарт за
паралелка в неспец. училище + Брой ученици х Стандарт за ученик в неспец. училище ) +
0,25% ДОТГ + 0,09% ДПУ + 0% Добавка за логопедичен кабинет
където:
ДОТГ - Добавка за отопление с течно гориво
Добавката е в размер на 45 лв./ученик и се предоставя на училищата отоплявани с течно
гориво. Относителния дял на добавката е 0,25% от средствата по стандарт.
ДПУ - Добавка за планинско училище
Добавката се предоставя на планинско училище с до 30 ученика, отговарящо на
критериите за защитено училище. Средствата са в размер на 27 000лв и се предоставят на ОУ
„Хаджи Димитър“ с. Бяла. Относителния дял е 0,09% от средствата по стандарт.

3.2. Формула за разпределение на средствата за целодневна организация на учебния
ден:
Средства по формула = Бр. групи за целодн. организация х Норматив за група за целодн.
организация + Бр. ученици в целодн. организация х Норматив за ученик в група за целодн.
организация
4. В дейност 326 „Професионални
подготовка“ между училищата.

гимназии и паралелки за професионална

Средства по формула = Брой паралелки х Стандарт за паралелка за професионална
подготовка + Брой ученици х Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка

II. Допълнителни средства по бюджетите на училища и детски градини за 2021 г. над
определените по формулите.
1. За ученици на индивидуална форма на обучение.
Средствата са в размер на 6 033 лв. на ученик индивидуална форма на обучение.
2. За ученици на самостоятелна форма на обучение.
Средствата са в размер на 733 лв. на ученик самостоятелна форма на обучение.
В срок до 15.09.2021 г. директорите на училища предоставят в отдел „Бюджет“ на Община
Сливен декларация, в която са записани броя на учениците явили се на изпитите за определяне на
годишните оценки. Не се включват като брой учениците, които не са се явили или не са положили
успешно изпитите през предходната година за същия клас ( чл. 6, ал. 3 от Наредбата за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование).
Въз основа на информацията подадена от директорите кмета на общината разпределя
средствата по училища.
3. За ученици на комбинирана форма на обучение.
Средствата са в размер на 1 695 лв. и се предоставят над стандарта за ученик дневна форма
на обучение.

4. Норматив за ресурсно подпомагане.
Норматива за създаване условия за приобщаващо образование в размер на 495 лв. се
предоставят на детски градини или училища, в които интегрирано се възпитават и обучават
децата и учениците.
Средства по норматив за дете или ученик на ресурсно подпомагане в размер на 3 749 лв. се
предоставят на училища и детски градини, които изпълняват дейности по ресурсно подпомагане.
5. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от I до IV клас.
Размерът на норматива за 2021 г. е 94 лв. на дете в подготвителна група или ученик от I
до IV клас.
6. Допълващ стандарт за материална база.
Размерът на допълващият стандарт е 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение.
7. Средства за занимания по интереси за неспециализирани училища.
Норматив за институция в размер на 1900 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение в размер на 30 лв. се предоставят на
училищата.

8. Допълващ стандарт за ученик дневна форма на обучение и дуална система на
обучение в първи и втори гимназиален етап.
Стандарта за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани
училища е в размер на 50 лв. на ученик, а стандарта за ученик в паралелка за профилирана
подготовка в неспециализирани училища е в размер на 85 лв. на ученик
Средства за защитени училища и детски градини.
9.
Средствата за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст в
защитени училища се предоставят при условията и по реда на ПМС № 121 / 2017 г. за приемане
на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и
ред за тяхното допълнително финансиране.
10. Средства за допълнително финансиране на ученици от защитени от държавата
специалности по професии или специалности по професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда.
Допълнителното финансиране се предоставя съгласно ПМС № 111/25.06.2018 г. (чл.9 и 10),
ПМС № 352/31.12.2018 г., ПМС № 01/03.01.2020 г. и ПМС № 13/21.01.2021 г.
11.
Средства за стипендии.
Средствата са за ученик дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение след
завършено основно образование. За ученик в неспециализирани училища и в паралелка за
професионална подготовка направление „Услуги на личността“ - 87 лв., а за ученик в
професионална паралелка, без направление „Услуги на личността“ - 97 лв.
За ученик в паралелка по защитена специалност от професия или специалност от професия
с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда - 262 лв. Средствата се предоставят
допълнително над нормативите за стипендии за ученик след завършено основно образование.
12.
Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси.
Средствата са в зависимост от броя на местата в автобусите:
- до 10 места
- 2000 лв.
- от 11 до 15 м е с т а -3000 лв.
от 16 до 25 места - 4000 лв.
от 26 до 29 места - 5000 лв.
- 6000 лв.
- над 30 места

III. Правила за промени
„Образование” в Община Сливен

в

разпределението

на

средствата

във

функция

1. Остатъкът от средствата за самостоятелна форма на обучение предоставени по бюджета
за 2021 г. се отнася към резерва за нерегулярни разходи (РНР) в съответната дейност.
2. При закриване на детска градина или училище остатъка от средствата се прехвърлят към
РНР в съответната дейност от датата на закриване.
3. При преобразуване чрез вливане или сливане на детска градина или училище в рамките
на Община Сливен се прехвърля остатъка от средства от преобразуваното към новото учебно
заведение от датата на преобразуване.
4. При трансформиране на полудневна група в целодневна група в детска градина се
предоставят средства от РНР за периода от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г. Размерът на средствата
се изчислява като разлика между полагащите се средства по формула към 15.09.2021 г. и
полагащите се средства към 01.01.2021 г. За броя на децата и групите се използват данните от

НЕИСПУО на МОН към тези дати. При недостиг на средства този недостиг се разпределя
пропорционално между детските градини.
5. При преобразуване на училище от средно в основно полагащите се средства по формула
за брой паралелки и брой учениците над VII клас разчетени към 01.01.2021 г. за периода от
15.09.2021 г. до 31.12.2021 г. се прехвърлят към РНР в съответната дейност.
6. При преобразуване на училище от основно в обединено за паралелките и учениците от
VIII до X клас вкл. се предоставят средства по формулата за дейност „Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“ за периода от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г. от РНР
сформиран от средствата по т. 1, 2 и 5. Ако тези средства са недостатъчни, то недостига се
разпределя пропорционално между преобразуваните училища.
7. При закриване на полудневни подготвителни групи в детска градина средствата по
формула за броя на групите и броя на децата на 5 и 6 г. в тях се прехвърлят към РНР в
съответната дейност за периода от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г. Ако едновременно с това има
откриване на полудневни подготвителни групи в училище за броя на групите и децата на 5 и 6 г.
се предоставят средства по формула от този резерв за периода от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г.
8. Неразпределените към 15.11.2021 г. средства от резерва за нерегулярни разходи по
дейности се предоставят на училищата и детските градини като се разпределят пропорционално
на броя на учениците и децата в тях.

