
 

 

 

 

З А П О В Е Д 

        № СА-04-02-3171/31.03.2022г. 
 

 На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и в изпълнение на чл. 282 ал.6 от ЗПУО  
 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

І. Формули за разпределение на средствата, получени по разходни стандарти за 2022 

год. между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Полски 

Тръмбеш, по бюджетни дейности: 
 

1. Формула  за разпределение на средствата в дейност 318 “Подготвителна група в 

училище”: 

СФ = (СГ*БГ + БД*СД)*РК 

СФ  - средства по формула 

СГ  - стандарт за подготвителна полудневна група /от 01.01-31.03.2022г.-2 562лв., 

01.04.-31.12.2022г.-2 846 лв./ 

СД  - стандарт за дете 5-6 г. в полудневна група / от 01.01-31.03.2022г.-1 877лв., 01.04.-

31.12.2022г.-2 119 лв./ 

БД  - брой деца 

БГ  - брой групи 

РК   - регионален коефициент /0,085/ 
 

 2.Формула  за разпределение на средствата в дейност 322 “Неспециализирани 

училища”: 
 

СФ = (СИ + СП + СУ*БУ)*РК  
 

СФ  - средства по формула 

СИ  - стандарт  за институция /от 01.01.-31.03.2022г.-50 630 лв., 01.04.-31.12.2022г.- 

56 850 лв./ 

СП  - стандарт за паралелка / от 01.01.-31.03.2022г.-10 774 лв., 01.04.-31.12.2022г.-12 

097 лв./ 

СУ  - стандарт за ученик в паралелка в неспециализирани училища / от 01.01.-

31.03.2022г.-2 123 лв., 01.04.-31.12.2022г.-2 384 лв./ 

БУ  - брой ученици 

БП    - брой паралелки 

РК  - регионален коефициент /0,085/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Формула за разпределение на средствата за дейност 326  “Професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка” - получател на средствата е СУ “Цанко 

Церковски” гр. Полски Тръмбеш 

СФ = (СП*БП + СУЗ*БУ + СУАО*БУ)*РК 

СФ  - средства по формула 

СП  - стандарт за паралелка/от 01.01-31.03.2022г.-14393 лв., 01.04-31.12.2022г.-16142 

лв./ 

СУЗ  - стандарт за ученик в паралелка „Земеделец“/от 01.01.-31.03.2022г.-3216 лв., 

01.04.-31.12.2022г.-3 606 лв./ 

СУАО  - стандарт за ученик в паралелка „Административно обслужване“ / от 01.01.-

31.03.2022г.-2 125лв., 01.04.-31.12.2022г.-2 384 лв./ 

БУ  - брой ученици 

БП    - брой паралелки                   

РК - регионален коефициент /0,085/ 
 

4. Формула за разпределение на средствата в дейност 338 „Ресурсно подпомагане“: 

СФ = НПрО*БУ + Нрп*БУ 

СФ  - средства по формула 

НПрО  - норматив за създаване условия за приобщаващо образование за ученик на 

ресурсно подпомагане / от 01.01.-31.03.2022г.-495лв., 01.04.-31.12.2022г.-560 лв./ 

НРП  - норматив за ученик на ресурсно подпомагане / от 01.01.-31.03.2022г.-3 749лв., 

01.04.-31.12.2022г.-4 191 лв./ 

БУ   - брой ученици 

 

 5. Средства за разпределение на средствата в дейност 389 „Други дейности по 

образованието“ 

- Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на СУ „Цанко Церковски“ 

гр. Полски Тръмбеш за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на 

местата в автобусите 

    от 01.01.-30.03.2022г.                   от 01.04-31.12.2022г. 

   - до 10 места   2 000 лв.    2 270 лв. 

- от 11 до 15 места  3 000 лв.    3 405 лв. 

- от 16 до 25 места  4 000 лв.    4 540 лв. 

- от 26 до 29 места     5 000 лв.    5 675 лв. 

над 30 места               6 000 лв.    6 810 лв. 
 

ІІ. Допълнителни средства за 2022 год. над определените по разходни стандарти, 

предоставяни  на училищата: 
 

1.  Формула за разпределение на допълващ стандарт за материална база  

                                    СФ = Смб*БУ 

СФ  - средства по формула 

Смб  - стандарт за материалната база / от 01.01.-31.03.2022г.-25 лв., 01.04.-31.12.2022г.-

30 лв./; 

 

2. Средства за ученици на индивидуална форма на обучение 

СФ = Сифо * БУ 

СФ  - средства по формула 

Сифо  - стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение / от 01.01.-31.03.2022г.-

6 033лв., 01.04.-31.12.2022г.-6 809 лв./; 

 



 

 

 

 

 

3. Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение 

СФ = Ссфо * БУ 

СФ  - средства по формула 

Ссфо  - стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение / от 01.01.-31.03.2022г.-

733 лв., 01.04.-31.12.2022г.-827 лв. /;  
 

 Средствата 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 учебни предмети от училищния учебен план в зависимост от 

явилите се ученици, въз основа на докладна записка от директора на училището.  

В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на учениците в самостоятелна 

форма на обучение, съгласно НЕИСПУО към 01 януари 2022г., неразпределените средства се 

разпределят между училищата съгласно броя на учениците към 01.01.2022г. 

 

4. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 

учениците от І – ІV клас  

СФ = Нхр*БУ1-4/ БД5-6 

 

СФ  - средства по формула 

Нхр  - норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 

учениците от І – ІV клас / от 01.01.-31.03.2022г.-94 лв., 01.04.-31.12.2022г.-154 лв. /;  

БУ1-4  - брой ученици от I-IV клас 

БД5-6  - брой деца на 5 и 6 години 

 5. Норматив за подпомагане заплащането на такси в изпълнение на чл.283, ал. 9 от 

ЗПУО 

СФ=Нт*БД5-6 

СФ  - средства по формула 

Нт  -норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283 ал.9 от ЗПУО, за децата 

на задължително предучилищно обучение -/за периода 01.01.-31.03.2022г.-174 лв. на дете / 

 

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

включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ 

СФ=Низдр.*БД 

 

СФ  - средства по формула 

Низдр.  - норматив за издръжка на дете в общинско училище, включващ и компенсирането 

на съответните такси по ЗМДТ -/считано от 01.04.2022г.-650лв./ 

 

7. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VII клас  

СФ = (НГ + Hцо*БУ)*РК 

СФ  - средства по формула 

НГ  - норматив за група за целодневна организация на учебния ден / от 01.01.-

31.03.2022г.-2 371 лв., 01.04.-31.12.2022г.-2 678 лв. / 

Hцо  - норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден / от 01.01.-

31.03.2022г.-927 лв., 01.04.-31.12.2022г.-1 047 лв. / 

БУ  - брой ученици 

РК  - регионален коефициент 

 

 



 

 

 

8. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и 

специални училища 

СФ = НИзи + НУзи*БУ 

СФ  - средства по формула 

НИзи  - норматив институция/от 01.01.-31.03.2022-1 900 лв., 01.04.-31.12.2022г.-2 100 лв. / 

НУзи  - норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение / 

от 01.01.-31.03.2022г.-30 лв., 01.04.-31.12.2022г.-33 лв. / 

БУ  - брой ученици 

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

обучение в първи и втори гимназиален етап 

СФ = Сге*БУ 

СФ  - средства по формула 

Сге  - стандарт за първи и втори гимназиален етап 

-  за ученик в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища /от 01.01.-

31.03.2022-50 лв., 01.04.-31.12.2022г.-56 лв. / 

- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища/от 01.01.-

31.03.2022-85 лв., 01.04.-31.12.2022г.-95 лв. / 

10.Стипендии 

    СФ = Сстип * БУ 

СФ  - средства по формула 

Сстип. - средства за стипендии  

– 87 лв. на ученик от гимназиален етап в неспециализирани училища без паралелки за 

професионална подготовка и ученик от гимназиален етап в паралелка за професионална 

подготовка в неспециализирано училище, в направление „Стопанско управление и 

администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“. 

- 97лв. на ученик от гимназиален етап в професионална паралелка, с изключение на 

паралелките от направление „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и 

„Услуги за личността“. 

 

ІII. Правила за промени в разпределението на средствата по формулите: 

Първостепенния разпоредител с бюджет прави корекции на средствата по формулата при 

промяна на размера на разходните стандарти и промяна броя на децата, след направена такава от 

Министерството на финансите. 

 

 Изпълнението на разпределените средства да се извършва в рамките на получените 

средства от централния бюджет. 

 Препис от заповедта да се връчи на директорите на училищата. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ    /п/    

КМЕТ НА ОБЩИНА - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Съгласували: 

Иван Илиев   /п/    Красимира Великова    /п/ 

Юрист      Началник отдел „Б и МП“ 

 

 

 Изготвил:   /п/ 

Даниела Георгиева - Гл. специалист-икономист 


