
 
  

ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 
 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 525 / 28.02.2020 г. 
гр. Лясковец 

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и 
училищно образование (ЗПУО) и във връзка с протокол от 28.02.2020 г. за  обсъждане на 
формулите с директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията 
на Община Лясковец,  

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
  Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени въз основа на броя на 
децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните 
институции, стандарта за дете и ученик, стандарта за група и паралелка, стандарта за 
образователна институция и регионалния коефициент за 2020 г. между  училищата и детските 
градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец и Правила за 
промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при 
изменение на компонентите на формулата за 2020 г., както следва:  

  
А). УЧИЛИЩА: 
I. Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2020  г., 

между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец: 
Обшият размер на средствата по стандарти за училищата се определят по следната 

формула: 
СФ = ОКФ + ДКФ, 
където 
СФ - средства по формулата 
ОКФ - основни компоненти по формулата 
ДКФ - допълнителни компоненти по формулата. 
 

Основeн компонент на формулите са средствата, получени въз основа на: 
1. Броя на учениците; броя на  паралелките; вида и броя на образователните институции 

съгласно данните от Националната електронна информационна система за предучилищно и 
училищно образование към 01.01.2020 г. 

2. Стандарти/нормативи за ученик, за  паралелка, за образователна институция и 
регионален коефициент съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет за 
изменение и допълнение на Решение № 208 на Министерски съвет от 2019 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 
2020 г. 

  Средствата по  т. I. за училищата се умножават по регионален коефициент (РК) 
съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование (Наредбата). Размерът на РК е определен в 
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Приложение № 1а, към чл. 3а от Наредбата. Групирането на общините за прилагане на  
регионалните коефициенти е определено с Приложение № 5, към т. 5 на  Решение № 208 на 
Министерски съвет от 2019 г. (РМС № 208 от 2019 г.) за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. За 
Община Лясковец той е 0.68% . РК се прилага, след като се изчислят средствата по основния 
и допълнителните компоненти по формулата за съответната дейност. 

С регионалния коефициент се увеличават средствата за издръжка на дейностите за 
възпитание и обучение, определени въз основа на броя на учениците, на паралелките, на 
образователните институции и на стандартите за ученик; за паралелка и за образователна 
институция. 

 
Основният компонент на формулата се изчислява, както следва: 
ОКФ= БИ *СИ +БП*СП+БУ*СУ, 
където: 
БИ - брой институции; 
СИ - стандарт за институция; 
БП - брой паралелки;  
СП - стандарт за паралелка в неспециализирано училище;  
БУ - брой  ученици;  
СУ - стандарт за ученик. 

 
Допълнителни компоненти: 
Допълнителните компоненти диференцират  получените средства  по основния 

компонент за формулата и изчисляват, както следва : 
 
Д2С = СНЕИСПУО * % на добавката по правилата за разпределение на 

средствата по ДКФ 
ДУ от 50 до 100 ученика = СНЕИСПУО * % на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ 
ДУТГ = СНЕИСПУО * % на добавката по правилата за разпределение на 

средствата по ДКФ 
РНР = СНЕИСПУО * % на добавката по правилата за разпределение на 

средствата по ДКФ 
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет 

и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет  съгласно условията и реда  за 
разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени във  
формулата. 

 
II. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни 

компоненти, включени във  формулата 
 1. Добавка за училище с 2 бр. сгради – Д2С:  
 Добавката се предоставя на училищата с 2 бр. сгради *9.00 % 
  
 2. Добавка за училище с  ученици от 50 до 100 ученика – ДУ:  
 Добавката се предоставя на училищата с  ученици от 50 до 100 ученика *2.30 % 
 
 3. Добавка за училище на течно гориво /газьол/ – ДУТГ:  
 Добавката се предоставя на училищата на отопление с течно гориво /газьол/, за 
компенсиране различията в разходите на 1 ученик, произтичащи от вида на отопление на 
училището  *0.40 % . 
 При промяна на вида на отоплението добавката за течно гориво се отнася към резерва 
за нерегулярни разходи пропорционално на броя на месеците, оставащи до края на 
календарната година. 
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 4. Резерв за нерегулярни разходи – РНР: 
В изпълнение на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО), като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност може 
да се включи  резерв за нерегулярни разходи (РНР) до две на сто от средствата за съответната 
дейност . Резервът за нерегулярни разходи за 2020 година е, както следва: 

- за неспециализирани училища размерът на резерва е 0 %.  
РНР служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са 

тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни 
или събития с еднократен характер и чието относително тегло и времево разпределение не 
може да се предвиди в началото на годината. 

РНР се разходва въз основа на мотивирано предложение на директора до ПРБ, 
придружено с документи доказващи обстоятелствата посочени по-горе. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2020  г. се разпределят между училищата 
пропорционално на броя на учениците. 

РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на 
училищата за 2020  г. 

 
III. Формула за разпределение на средствата по стандарти по бюджета на Община 

Лясковец за 2020  г. за общообразователните училища: 
 

СФ = (ОКФ * 86% + 9.00 % Д2С + 4.60 % ДУ + 0.40 % ДУТГ) * (1+РК) + 0,0% РНР 
 
IV. Средства от държавния бюджет за допълнително финансиране  на издръжката 

на дейностите по обучението на учениците 
1. Допълващ стандарт за  материална база на училищата за учениците в дневна 

форма на обучение – ДСМБ: 
    Размерът на допълващия стандарт е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на 

Министерски съвет и е 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение. Той  се предоставя на 
учениците, обучаващи се в училищата. Средствата по допълващия стандарт се включват в 
бюджета на съответното училище и се изчислява както следва: 

ДСМБ = БУДФО * 25 лв., 
където 
БУДФО е броят на учениците в дневна форма на обучение. 
 
2. Норматив за създаване условия за приобщаващо образование  за ученик на 

ресурсно подпомагане – НСУПОУРП: 
 Нормативът се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик със 
специални образователни потребности.  

    Норматива е определена съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет 
и е в размер на 452 лв. Средствата по норматива се включват в бюджета на училището и се 
изчисляват както следва: 

НСУПОУРП =БУРПИУ * 452 лв., 
където 
БУРПИУ - брой на учениците на ресурсно подпомагане интегрирани в училище . 
 
3. Норматив за ученик на  ресурсно подпомагане - НУРП 

            Нормативът за ресурсно подпомагане се предоставя на училището, в което 
интегрирано се обучава ученик със специални образователни потребности.  
            Нормативът е определена съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет 
и е в размер на 3 329 лв. Средствата по норматива се включват в бюджета на училището и се 
изчислява както следва: 

НУРП=БУРП * 3 329 лв., 
където 
БУРП- брой на учениците с ресурсно подпомагане   
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4. Норматив за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас – НПХУ: 

   Средствата се предоставят при условията и по реда на Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на  предучилищното и училищно образование. Размерът на 
норматива е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е 94 лв. един 
ученик  от  І - ІV клас. Със заявка за участие в разпределението на средствата за подпомагане 
на храненето директорът определя вида на подпомаганото хранене (основна закуска или 
подкрепителна закуска или обедно хранене). Решението за вида на предлаганата закуска - 
основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене) се взема от 
педагогическия съвет след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението 
на обществения съвет. 

Средствата по норматива се включва в бюджета на съответното училище и се 
изчислява както следва: 

НПХУ= УНЕОО * 94 лв., 
където 
УНЕОО - ученици от начален етап на основно образование (І - ІV клас). 
 

5. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение- ДСУКФО: 
Допълващият стандарт се предоставя над стандарта за ученик в дневна форма на 

обучение в училище и се разходва за възнаграждения на учителите, провеждащи 
индивидуалното обучение. 

Размерът му е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е 1 461 
лв. на ученик. Средствата се включват в бюджета на съответното училище и се изчисляват 
както следва: 

ДСУКФО =БУКФО* 1 461  лв., 
където 
БУКФО -брой на учениците в комбинирана форма на обучение 
 
6. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

обхванати ученици от I до VII клас - НОЦОУД: 
а. Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден - НУГЦОУД 
Средствата се предоставят на основание  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски 

съвет  за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I-VII клас в 
общинските училища и са в размер на 805 лв. на един ученик, в това число за поевтиняване на 
обедното хранене. Средствата се предоставят на база броя на учениците от I-VII клас, 
обхванати в целодневна организация на учебния ден. 
 Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2020  г. и се изчисляват както следва:  

НУГЦОУД =БУЦОУД * 805  лв., където      
 БУЦОУД - брой на учениците от I-VII клас обхванати в целодневна организация на 
учебния ден. 

 
б. Норматив за група за целодневна организация на учебния ден - НГЦОУД 

 Средствата се предоставят на основание  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски 
съвет и са в размер на 2 085 лв. на една група. 
 Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2020  г. и се изчисляват както следва:  
 НГЦОУД = БГЦОУД * 2 058 лв., където 
 БГЦОУД - брой на групи за целодневна организация на учебния ден. 
 

7. Норматив за стипендии за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение 
в неспециализирани училища - НСУПГЕОНУ 

Нормативът е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 
размер на 87 лв. 
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Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2020  г. и се изчисляват както следва: 

НСУПГЕОНУ=БУ * 87 лв. 
където 
БУ- брой на учениците 
 
8. Норматив за стипендии за ученик в професионална паралелка - НСУПП 
Нормативът е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 

размер на 97 лв. 
Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 

за 2020  г. и се изчисляват както следва: 
НСУПП = БУ * 97 лв. 
където 
БУ- брой на учениците 
 
 9. Норматив за стипендии за ученик в дуална система на обучение - НСУДСО. 
Нормативът е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 

размер на 262 лв. 
Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 

за 2020  г. и се изчисляват както следва: 
НСУДСО = БУ * 262 лв. 
където 
БУ- брой на учениците. 
 
10. Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение - СУИФО. 
Стандартът е определен с  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 

размер на 5 201 лв. 
Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 

за 2020  г. и се изчисляват както следва: 
СУИФО =БУ * 5 201 лв. 
където 
БУ- брой на учениците. 
 
11. Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение - СУСФО 
Стандартът е определен с Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 

размер на 632 лв. Средствата за самостоятелна  форма на обучение се формират въз основа на 
броя на учениците към 01.01.2020 г. и размера на стандарта и се включват в бюджета на 
училището, но се предоставят на училищата само за броя на учениците явили се на изпитите 
за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

В случаите, когато броят на явилите се ученици на изпити е по-малък от броя на 
учениците в самостоятелна  форма по НЕИСПУО към 1 януари 2020 г., неразпределените 
средства се отнасят в резерва за нерегулярни разходи и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 
от ЗПУО. 

Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула 
за 2020  г. и се изчисляват както следва: 

СУСФО =БУ * 632 лв. 
където 
БУ- брой на учениците. 
 
12. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и 

специални училища  
Допълнителното финансиране за занимания по интереси се предоставя на основание 

чл. 16а, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на  
предучилищното и училищно образование. Нормативите за финансиране на заниманията по 
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интереси и размерите им са определени с  Решение № 208 на Министерски съвет от 2019 г. и 
са както следва: за институция 1 900 лв. и за ученик в дневна форма на обучение и дуална 
система на обучение – 30 лв. Средствата по нормативите се включват в бюджета на 
съответното училище и се изчислява, както следва:  

С= БИ* НИ +БУДФОДСО*НУ, 
където: 
БИ- брой институции;  
НИ- норматив за институция;  
БУДФОДСО – брой ученици в дневна форма на обучение и дуална система на обучение; 
НУ - норматив за ученик 

 
13. Паралелки за професионална подготовка 

а. Стандартът за паралелка 
Стандартът е определен с  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет и е в 

размер на 12 689 лв. за паралелка. 
Средствата  се изчислява, както следва:  
С = БП* СППП, 
където: 
БП - брой паралелки;  
СППП - стандарт за паралелка за професионална подготовка.  

 
б. Норматив за ученик 
Средствата се предоставят на основание  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски 

съвет и са в размер на: 
 - 2 493 лв. за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление 
„Производство и преработка” 
 - 2  273 лв.  за  ученик  в паралелка за професионална подготовка, направление „Услуги 
на личността” 
 - 1 850 лв. за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление     
„Стопанско управление и администрация” 

Средствата  се изчислява, както следва:  
С= БУ*СУ, 
където: 
БУ - брой ученици;  
СУ - стандарт за  ученик в паралелка за професионална подготовка. 

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

обучение в първи и втори гимназиален етап - ДСУДФОДСОПВГЕ 
Средствата по допълващия стандарт се предоставят за ученик от първи и втори 

гимназиален етап в дневна форма на обучение  и дуална система на обучение. Допълващият 
стандарт се предоставя над средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение 
за ученик в дневна форма .  

Допълващия стандарт е на основание  Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски 
съвет и е в размер на: 

 - 41 лв. за ученик  в паралелка за професионална подготовка, в неспециализирани 
училища; 

 - 61  лв.  за  ученик   в паралелка за профилирана подготовка, в неспециализирани 
училища. 

  Средствата  се изчисляват, както следва:  
ДСУДФОДСОПВГЕ = БУ1*41 лв. + БУ2*61 лв. 

   където: 
БУ1 - брой ученици в паралелка за професионална подготовка, в неспециализирани 

училища; 
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БУ2 - брой ученици в паралелка за профилирана подготовка, в неспециализирани 
училища. 

 
15. Допълващ стандарт  за поддръжка на автобуси предоставени на училище за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в 
автобусите: над 30 места * 6 000 лв. 

 
V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при 

изменение на параметрите на основния  компонент на формулата: 
1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Лясковец за 2020  г. за 

дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база РС, се 
извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2020  г. брой ученици и размерите на стандартите за 2020 г. 

2. За разликите между разчетения брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за 2020 г. и 
броя на децата и учениците по информационната система „Админ М” към 1 януари 2020 г., до 
извършването на корекции от МОН, Община Лясковец прилага изискванията на чл. 282, ал. 
13 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). 

3. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз 
основа на броя на учениците по информационната система на МОН „Админ М” към 
01.01.2020 г. 

4. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат 
на увеличението в броя на учениците в началото на учебната 2020 /2021 година спрямо броят 
им към 01.01.2020 г. Това касае както разпределението на база основни компоненти на 
формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се извършва въз 
основа на брой ученици. За броя на учениците се използват данните от информационната 
система на МОН „Админ М”. Увеличението на броя на учениците се отразява само за 
месеците октомври, ноември и декември, за сметка на средствата от намаление на броя на 
учениците в други училища по формулата. 

5. При увеличение като цяло на броя на учениците за училищата по т. 4 и при условие, 
че средствата от намалението на учениците са по-малко от необходимите средства, 
недостигът на средства се разпределя между училищата пропорционално на броя на 
учениците към началото на учебната 2020 /2021 година. 

6. При промяна в размера на стандартите по време на годината, увеличението по 
съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на учениците. 

7. При закриване на училище остатъкът от средствата по формула се отнася към 
резерва. 
 

Б). ДЕТСКИ ГРАДИНИ: 
 I. Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2020  г., 
между детските градини - второстепенни разпоредители с бюджет към Община 
Лясковец: 
 Обшият размер на средствата по стандарти за детските градини се определят по 
следната формула: 

СФ = ОКФ + ДКФ, 
където 
СФ - средства по формулата 
ОКФ - основни компоненти по формулата 
ДКФ - допълнителни компоненти по формулата 
 
Основни компоненти на формулите: 

1. Броя на децата; броя на групите; вида и броя на образователните институции съгласно 
данните от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно 
образование към 01.01.2020 г. 
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2. Стандарти/нормативи за дете, за група, за образователна институция и регионален 
коефициент съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет за изменение и 
допълнение на Решение № 208 на Министерски съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. 

  Средствата по  т. I. за детските градини  се умножават по  регионален коефициент (РК) 
съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование (Наредбата). Размерът на РК е определен в 
Приложение № 1а, към чл. 3а от Наредбата. Групирането на  общините за прилагане на  
регионалните коефициенти е определено с Приложение № 5, към т. 5 на  Решение № 208 на 
Министерски съвет от 2019 г. (РМС № 208/16.04.2019 г.) за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. За 
Община Лясковец той е 0.68% . РК се прилага, след като се изчислят средствата по основния 
и допълнителните компоненти по формулата за съответната дейност. 

С регионалния коефициент се увеличават средствата за издръжка на дейностите за 
възпитание и обучение, определени въз основа на броя на децата, на групите , на 
образователните институции и на стандартите за дете; за група и за образователна 
институция. 

Основният компонент на формулата се изчислява, както следва: 
 ОКФ= БИ*СИ+БГ*СГ+БД*СД, 
където: 
БИ - брой институции;  
СИ - стандарт за институция; 
БГ - брой групи;  
СГ - стандарт за група;  
БД - брой деца;  
СД - стандарт за дете. 

 
Допълнителни компоненти: 
Допълнителните компоненти диференцират получените средства по основния 

компонент за формулата и се изчисляват, както следва: 
Допълнителните компоненти се изчисляват по следните формули: 
Д до 20 деца = СНЕИСПУО * размера на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ 
Д от 21 до 50 деца  = СНЕИСПУО * размера на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ 
Д от 51 до 70 деца  = СНЕИСПУО * размера на добавката по правилата за 

разпределение на средствата по ДКФ 
 РНР = СНЕИСПУО * % на добавката по правилата за разпределение на 

средствата по ДКФ 
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет 

и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет  съгласно условията и реда  за 
разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени във  
формулата. 

 
II. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни 

компоненти, включени във  формулата 
1. Добавка до 20 деца 

 Добавката се предоставя на детска градина с до 20 деца *0.80 %  
 
2.  Добавка от 21 до 50 деца   

 Добавката се предоставя на детска градина от 21 до 50 деца  *2.50 %  
 
3. Добавка от 51 до 70 деца   

 Добавката се предоставя на детска градина от 51 до 70 деца  *2.40 %  
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4. Резерв за нерегулярни разходи – РНР: 
В изпълнение на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО), като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност може 
да се включи  резерв за нерегулярни разходи (РНР) до две на сто от средствата за съответната 
дейност . Резервът за нерегулярни разходи за 2020 година е, както следва: 

- за детските градини размерът на резерва е 0 %. 
РНР служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са 

тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни 
или събития с еднократен характер и чието относително тегло и времево разпределение не 
може да се предвиди в началото на годината. 

Резерва ще се изразходва за изплащане на обезщетения на персонала при 
пенсиониране и недостиг на средства за работна заплата. 

РНР се разходва въз основа на мотивирано предложение на директора до ПРБ, 
придружено с документи доказващи обстоятелствата посочени по-горе. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2020  г. се разпределят между детските 
градини пропорционално на броя на децата. 

РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на 
детските градини за 2020 г. 

 
III. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по 

бюджета на Община Лясковец за 2020  г. за детските градини: 
 

 СФ = (ОКФ * 93.50% + 2.50% Д до 20 + 1.60% Д от21 до 50 + 2.40 % от51 до 70  ) * 
(1+РК) + 0,0% РНР 

 
IV. Средства от държавния бюджет за допълнително финансиране  на издръжката 

на дейностите по възпитанието и обучението на децата 
1. Норматив за създаване условия за приобщаващо образование  за дете на 

ресурсно подпомагане – НСУПОДРП: 
Добавка за норматив се предоставя на детските градини, в които са интегрирани деца 

със специални образователни потребности.  
   Норматива е определена съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет 

и е в размер на 452 лв. на дете на ресурсно подпомагане, интегриран в детската градина. 
Същият се включва в бюджета на детската градина над средствата по формула за 2020  г. и се 
изчислява както следва: 

НСУПОДРП =БДПО * 452 лв., 
където 
БДПО - брой на децата   с приобщаващо образование . 
 

2. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 
детските градини: 

  Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 
градини се предоставят при условията и по реда на Наредба за финансирането на институциите 
в системата на  предучилищното и училищно образование. Размерът на норматива за 
подпомагане на храненето за 2020 г. е  94 лв. за дете от подготвителна група в детска градина 
съгласно Решение № 644/01.11.2019 г. на Министерски съвет. Със заявка  за участие в 
разпределението на средствата за подпомагане на храненето директорът определя вида на 
подпомаганото хранене (основна закуска или подкрепителна закуска). Решението за вида на 
предлаганата закуска - основна закуска или подкрепителна закуска  се взема от 
педагогическия съвет след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението 
на обществения съвет. 

Средствата по норматива се включва в бюджета на съответната детската градина  и се 
изчислява както следва: 

НПХДПГ = ДПГДГ * 94 лв., 
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където 
ДПГДГ - деца от подготвителна група в детска градина. 
 
V. Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини 

при изменение параметрите на основния компонент на формулата 
1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Лясковец за 2020  г. за 

дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база ЕРС, се 
извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. брой деца и размерите на стандартите за 2020  г. 
              2. За разликите между разчетния брой на децата, предвиден със ЗДБРБ за 2020  г. и 
броя на децата по информационната система „Админ М” към 1 януари 2020  г., до 
извършването на корекции от МОН, Община Лясковец прилага изискванията на чл. 282, ал. 
13 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). 

3. Разпределението на средствата между детските градини по формула се извършва въз 
основа на броя на децата по информационната система на МОН „Админ М” към 01.01.2020  г. 

4. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат 
на увеличението в броя на децата в началото на учебната 2020 /2021 година спрямо броят им 
към 01.01.2020 г. Това касае, както разпределението на база основни компоненти на 
формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се извършва въз 
основа на брой деца. За броя на децата се използват данните от информационната система на 
МОН „Админ М”. Увеличението на броя на децата се отразява само за месеците октомври, 
ноември и декември за сметка на средствата от намаление на броя на децата в други детска 
градини по формулата. 

5. При увеличение като цяло на броя на децата за детските градини по т. 4 и при 
условие, че средствата от намалението на децата са по-малко от необходимите средства, 
недостигът на средства се разпределя между детските градини пропорционално на броя на 
децата към началото на учебната 2020 /2021 година. 

6. При промяна в размера на стандартите по време на годината, увеличението по 
съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата. 

 
 Формулите за разпределение на средствата, получени по стандартите между 
училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет на Община Лясковец 
за 2020  г. и Правилата за промени в разпределението на средствата между училищата и 
детските градини при изменение на компонентите на формулата за 2020  г. са разработени на 
основание чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). 

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция 

„БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец. 
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица – второстепенни 

разпоредители с бюджет към Община Лясковец – за сведение и изпълнение.  
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
Изготвил: Д. Бобева – директор на  Дирекция „БФПИОГС” 
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