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З а п о в е д 
№ РД-101/03.02.2022 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 282, ал. 6 и ал.13 от Закона за 

предучилищното и училищното образование    
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
1. За дейност 322. “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“  

            
           Разпределението на средствата по единни разходни стандарти между общинските 
училища в община Ветово за 2022 година да се извърши по формулата: 

 
СФ = ОК 1 + ОК 2, 

където: 
СФ – средства по формулата; 
ОК1 – основен компонент за средства за ученици в дневна форма на обучение, 

изчислен на база 100% от съответния единен разходен стандарт (ЕРС); 
ОК2 – основен компонент, който представлява сбора от средствата, които всяко 

училище получава над тези по ОК1, изчислен на база 100% от ЕРС. 
 
ОК 1 = [(БУ х СУ) + (БП х СП) + (БУч. х СУч.)] х 100 % + СРК, 
където: 
ОК 1 – средства за ученици в дневна форма на обучение; 
БУ – брой ученици в дневна форма на обучение; 
СУ – стандарт за ученик в дневна форма на обучение; 
БП – брой паралелки; 
СП – стандарт за паралелка; 
БУч. – брой училища; 
СУч. – стандарт за училище; 
СРК – средства по регионалния коефициент, които са равни на: 
            [(БУ х СУ) + (БП х СП) + (БУч. х СУч.)] х 0.068. 
 
ОК 2 = сбора от средствата, които всяко училище получава над тези по ОК 1, 

изчислени на база брой ученици х 100 % от съответния единен разходен стандарт.   
По ОК 2 се разпределят средствата за: 
 индивидуална форма на обучение; 
 норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за 

дете/ученик  на ресурсно подпомагане; 
 норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане;  
 допълващ стандарт за материална база на училищата за ученик от дневна 

форма на обучение; 
 норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на  

учениците от І до ІV клас; 
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 норматив за целодневна организация на учебния ден (ЦОД); 
         Средствата за ЦОД се разпределят пропорционално на броя на групите и 

учениците за всяко училище, увеличени със средства по регионалния коефициент (Бр. 
групи/ученици х съответния стандарт +СРК); 

 допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 
на обучение в първи и втори гимназиален етап; 

 средства за занимания по интереси, които включват норматив за институция 
и норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 
обучение; 

  норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап на обучение; 
Средствата за учениците в самостоятелна форма на обучение при първоначалното 

разпределение остават при ПРБ. Те се предоставят на училищата на по-късен етап само 
за явилите се ученици на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните 
предмети от училищния учебен план. 

Остатъкът от средствата за финансиране на учениците в самостоятелна форма на 
обучение остава като резерв и към 15 ноември се разпределя пропорционално на броя на 
учениците в дневна форма на обучение.   

    
2. За дейност 318. “Подготвителна група в училище“ 

Средствата за деца на 5-6-годишна възраст в полудневна група в училище да се 
разпределят пропорционално на броя на децата и групите за всяко училище, увеличени 
със средства по регионалния коефициент (Бр. деца / групи х съответния стандарт + 
СРК).  

Добавят се и средствата по: 
 Норматива за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на  

учениците от І до ІV клас (брой деца х 100% от ЕРС); 
  Норматив за подпомагане заплащането на таксите по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО. 

     
    3. За дейност 326. “Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка“   
    Средствата за паралелки за професионална подготовка да се разпределят на база 

брой паралелки/брой ученици по съответния стандарт, увеличени със средства по 
регионалния коефициент. 

   Добавят се и средства по: 
 Нормативите за материална база, за ученик в дневна форма на обучение и 

дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап, за   стипендии 
за ученик в гимназиален етап на обучение в професионална паралелка, 
средства за занимания по интереси за неспециализираните, специализираните 
и специални училища  (брой ученици по 100% от ЕРС). 

 
4. За дейност 311. “Детски градини“ 
 
Разпределението на средствата по единни разходни стандарти между общинските 

детски градини в община Ветово за 2022 година да се извърши по формулата: 
СФ = [(БД1 х СД1) + (БД2 х СД2) + (БД3 х СД3) + (БГ х СГ) + (БДг. х СДг.)] х 

х 100% + СРК 
където: 
СФ – средства по формулата; 
БД1 – брой деца на 2-4 годишна възраст; 
СД1 – стандарт за дете на 2-4- годишна възраст; 
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БД2 – брой деца в яслени групи; 
СД2 – стандарт за дете в яслена група; 
БД3 – брой деца на 5-6- годишна възраст в целодневна група; 
СД3 – стандарт за дете на 5-6 години в целодневна група;  
БГ  –  брой яслени и целодневни групи; 
СГ  –  стандарт за група; 
БДг. – брой детски градини; 
СДг. – стандарт за детска градина; 
СРК – средства по регионалния коефициент, които са равни на: 
   [(БД1 х СД1) + (БД2 х СД2) + (БД3 х СД3) + (БГ х СГ) + (БДг. х СДг.)] х 0.068 

Добавят се и средствата по: 
 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на

учениците от І до ІV клас (брой деца х 100% от ЕРС);
 Норматив за подпомагане заплащането на таксите по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО –

нормативът след 01.04.2022 г. отпада и се добавя нов норматив за издръжка на дете
в ДГ, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ ;
 Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование.

Разпределението на средствата по утвърдените формули, дейности в 
образованието и по училища и детски градини е отразено в таблиците по Приложение 
№ 1.   

5. Утвърждавам Правилата за промени в разпределението на средствата между
общинските училища и детските градини съгласно Приложение № 2. 

6. Делегирам права на директорите на училищата да отдават под наем обектите,
при спазване на установената процедура със ЗОС и Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, като се отчитат периодично пред 
кмета на общината и общинския съвет, и да реализират собствени приходи, включително 
приходи от собственост.  

Копие на заповедта да се връчи на директорите на училищата и детските градини 
за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Нермин Кязимова – 
заместник – кмет на общината.      

Димитър Денев / П / 
За кмет на Община Ветово 
съгл. заповед № РД-95/02.02.2022 г. 

ДБ/ДБФ 




