
 

О Б Щ И Н А   Б Л А Г О Е В Г Р А Д 

 

 

З А П О В Е Д  

№ 252 

Благоевград, 27.02.2020 г. 

 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 282 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Решение № 644 от 1 ноември 2019 

година за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2020 г.  и след проведено обсъждане с директорите на 

учебни и детски заведения 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

1. Условия и ред за разпределение на средствата по стандарти за изцяло или 

частично финансиране на делегираните държавни дейности, определени с 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното  и училищно образование 

 

 Утвърждавам основен и допълнителeн компонент на формулите за 

разпределение на средствата по дейности, както следва: 

 

1.1. Дейност „Неспециализирани училища“ 

 

Средствата по формула за финансиране се формират от: 

 

 Стандарт за институция 

 Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия 

 Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без 

професионална гимназия 

 Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“ 

 Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“ 

 Средства по регионален коефициент 

 Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение  

 

Средствата, получени по стандартите се разпределят изцяло /100%/ по броя 

на учениците или паралелките към 01.01.2020 година и стандартите за 

финансиране, и се прибавят в бюджета на дейност „Неспециализирани училища“ 

с изключение на  Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, 



 

 

 

без професионална гимназия, който се разпределя в размер 99,2% по броя на 

учениците. 

 

Основен компонент /ОК/ в размер на  99,5% от гореизброените стандарти 

за финансиране към 01.01.2020 година. 

 

 Допълнителен компонент по формулата за разпределение:  

Р – резерв за нерегулярни разходи, представляващ 0,8% от Стандарта за ученик в 

паралелка в неспециализирано училище и 0,5% от общия размер на средствата 

финансиране за делегирани държавни дейности. 

 

 Самостоятелна форма на обучение  

Училищата получават средства за учениците в самостоятелна форма на 

обучение само за явилите се ученици на изпитите за определяне на годишните 

оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

 

 

1.2. Дейност “Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка” 

 

Средствата по формула за финансиране се формират от: 

 

 Стандарти за институция, паралелка за професионална подготовка, 

стандарт за ученик в паралелка “Транспорт”, стандарт за ученик в паралелка 

“Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната 

среда, производство и преработка, архитектура и строителство”, стандарт за 

ученик в паралелка „Услуги за личността”, стандарт за ученик в паралелка 

„Изобразителни изкуства, дизайн, художествени занаяти“, средства по регионален 

коефициент.  

 Средствата, получени по стандартите се разпределят изцяло /100%/ по броя 

на учениците и паралелките към 01.01.2020 година и стандартите за финансиране, 

и се прибавят в бюджета на дейност “Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка” 

 

1.3. Дейност “Общежития”  

 

Средствата по формула за финансиране се формират от: 

 

 Средствата за финансиране се разпределят изцяло /100%/ по броя на 

възпитаниците към 01.01.2020 г. и стандарта за финансиране на група и на брой 

ученик. Добавят се средствата за стандарт за институция и по регионален 

коефициент. 

 

1.4. Дейност “Детски градини” 

 

Средствата по формула за финансиране се формират от: 

 



 

 

 

 Стандарт за институция, стандарт за яслена и целодневна група в ДГ, 

стандарт за дете в яслена група в ДГ, стандарт за дете от 2 до 4 години в ДГ, 

стандарт за дете от 5 до 6 години в ДГ, средства по регионален коефициент.  

Средствата в размер на  100 % от стандартите за финансиране, умножени по 

актуалния брой на децата и групите към 01.01.2020 година. 

 

2.  Формули за  разпределение на средствата по разходни стандарти по 

дейности: 

 

2.1. Дейност „Неспециализирани училища“ 

 

За средствата, получени по стандарти за „Неспециализирани училища“: 

 

СФ = ОК +Р, където: 

СФ – средства за финансиране 

ОК – основен компонент 

ОК = 99,5% * Ст*БУ/БП/ 

Ст е разходен стандарт за финансиране 

БУ е брой на учениците, БП е брой на паралелките 

Р – резерв за нерегулярни разходи  

Р= 0,5%*СФ  /0,8% от Стандарта за ученик в паралелка в неспециализирано 

училище и 0,5% от общия размер на средствата финансиране за делегирани 

държавни дейности/ 

 

2.2. Дейност “Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка” 

 

За средствата, получени по стандарти за „Професионални гимназии“. 

 

СФ=100%* Ст*БУ/БП 

където: 

Ст е стандарт за финансиране 

БУ е брой на учениците към 01.01.2020 година 

БП е брой на паралелките към 01.01.2020 година 

 

2.3. Дейност “Общежития” 

 

СФ=100%* Ст*БВ/БГ 

където: 

Ст е стандарт за финансиране 

БВ е брой на възпитаниците в общежития към 01.01.2020г. 

БГ е брой на групите в общежития към 01.01.2020г. 

 

2.4.  Дейност “Детски градини” 

 

За средствата, получени по Стандарти за финансиране на „Детски градини“ 

 

СФ=100%* Ст*БД/БГ 



 

 

 

където: 

Ст е стандарт за финансиране 

БД е брой на децата в групите в ДГ към 01.01.2020г. 

БГ е брой на групите в ДГ към 01.01.2020г. 

 

3. Правила за промени в разпределението на средствата между учебните и 

детски заведения при изменение на основните компоненти на формулата: 

 

3.1. Промяна на натуралните и стойностните показатели: 

 когато броят на учениците /децата, паралелките, групите/ в началото на 

годината е по-малък от утвърдения по ЗДБ на РБ за 2020 година,  Кметът на 

Община Благоевград заделя разликата от средствата като резерв до извършване на 

компенсираните промени съгласно чл.282 ал.14 от ЗПУО. 

 когато броят на учениците /децата, паралелките, групите/ в началото на 

годината е по-голям от утвърдения по ЗДБ на РБ за 2020 година, недостигът от 

средства по стандарти се разпределя пропорционално между звената в 

съответната дейност до извършване на компенсираните промени съгласно чл.282 

ал.13 от ЗПУО. 

 когато след извършване на компенсирани промени по чл.282 ал.13 от 

ЗПУО, действителният брой на учениците /децата, групите, паралелките/ е по-

малък от утвърдения, т.е. формира се превишение на полагащите се средства, 

Кметът на Община Благоевград заделя разликата като резерв. 

 когато след извършване на компенсирани промени по чл.282 ал.13 от 

ЗПУО, действителният брой на учениците /децата, групите, паралелките/ е по-

голям от утвърдения, т.е. формира се недостиг на полагащите се средства, Кметът 

на Община Благоевград разпределя недостига пропорционално между звената в 

съответната дейност. 

 

3.2. Промяна на средствата по механизма /формулата/ за разпределение, 

вследствие на корекция на натуралните или стойностните показатели по т. 3.1., се 

извършва след корекция на бюджетните взаимоотношения на Община 

Благоевград с Централния бюджет, извършена с акт на Министерство на 

финансите. 

3.3. При промяна размера на разходен стандарт през годината първостепенният 

разпоредител с бюджет извършва корекция на средствата на учебните и детски 

заведения съгласно формулата за съответната дейност. 

3.4. Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната 

година в резултат от промени в броя на децата и учениците, както и на групите и 

паралелките се допускат само в случаите съгласно чл.282 ал.21 от ЗПУО. 

3.5. Разпределение на резерва 

През годината резервът се разходва при: 

 Бедствия, аварии или други инцидентни събития, които не са могли да 

бъдат предвидени в началото на годината.  

 При наличие на неотложни разходи, касаещи инцидентни събития,  

директорът на учебното заведение докладва на Кмета на община Благоевград за 

причините, поради които се налага отпускането на средствата от резерва, като 

прилага и подробна план - сметка на разходите. Отпускането на средствата се 

извършва с писмен акт на Община Благоевград. 



 

 

 

 Формиране на повече паралелки в началото на учебната 2020/2021 

годината спрямо 2019/2020 учебна година.  

 Недостигът от средства се осигурява за сметка на резерва, пропорционално 

до края на годината, като средствата се изчисляват на база стойността на 

стандарта за паралелка за 2020 година и съответния брой паралелки.  

  

 Неразпределените към 15 ноември 2020 година средства от резерва се 

разпределят по училищата на база актуалния брой на учениците. 

 

3.6. Разпределението на субсидията за делегирани държавни дейности за 

функция „Образование”, за която средствата от държавния бюджет се определят 

на база натурални показатели, се извършва въз основа на предвидените със 

ЗДБРБ за 2020 година стойности и извършените промени на бюджетните 

взаимоотношение на общината с Централния бюджет през годината. 

3.7. Разпределението на средствата между учебните и детски заведения по 

формула се извършва въз основа на броя на учениците, децата, групите и 

паралелките по информационната система на МОН. 

 

4.  Допълнителни средства, разчетени по бюджета на Община 

Благоевград за функция „Образование” над средствата по формули: 

 

4.1. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование. 

4.2. Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане 

4.2.  Допълващ стандарт за материална база. 

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

учениците от І до ІV клас. 

4.4.  Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение.  

4.5. Норматив за ученик целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от I до VІІ клас. 

4.6. Норматив за група за целодневна организация на учебния ден. 

4.7. Средства по регионален коефициент върху нормативите за целодневна 

организация. 

4.8. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в 

ЦСОП 

4.9. Допълващи стандарти за ученици в дневна форма на обучение и дуална 

система на обучение в първи и втори гимназиален етап 

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

специални училища 

 

 Гореизброените допълнителни средства се предоставят изцяло в зависимост 

от броя на учениците, децата и групите, за които са отпуснати. 

 

4.11. Средствата за дейности за развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта на децата и учениците, както и за дейностите по кариерно ориентиране, 

осъществявани от Центровете за подкрепа за личностно развитие се предоставят 

на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. 



 

 

 

4.12. Средствата за стипендии се предоставят на база броя на учениците в 

общинските училища и професионални гимназии и съответния стандарт за 

финансиране на стипендии.  

 

5. На основание чл.8 от  Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование в съответствие с 

разпределението на средствата по стандарти и нормативи за финансиране, 

утвърждавам начален бюджет за 2020 година на второстепенните 

разпоредители с бюджет във функция „Образование“ към Община 

Благоевград, както следва: 

 

Неспециализирани училища: 

 

Име на училище 

Общо по 

стандарти 

за 2020 

година 

Средства за 

ресурсно 

подпомагане 

Преходен 

остатък 

2019 

година 

Начален 

бюджет 

2020 

година 

Второ основно училище "Димитър 

Благоев" 
1526154 56715 20267 1603136 

Трето основно училище     

"Димитър Талев" 
2167978 4972 48681 2221631 

Четвърто основно училище   " 

Димчо Дебелянов" 
852836 45372 20456 918664 

Пето средно училище   "Георги 

Измирлиев" 
1182683 71839 118351 1372873 

Средно училище  "Иван Вазов" 1320270 60496 71475 1452241 

Седмо средно училище "Кузман 

Шапкарев" 
2551855 79401 36261 2667517 

Осмо средно  училище    "Арсени 

Костенцев" 
2022731 45372 89657 2157760 

Девето основно училище   " Пейо 

Крачолов Яворов" 
453635 79401 29559 562595 

Единадесето основно училище   

"Христо Ботев" 
1136156 56715 19496 1212367 

Средно училище с изучаване   на 

чужди езици "Свети Климент 

Охридски" 

1563101 45372 4536 1613009 

Национална хуманитарна 

гимназия"Св.св.Кирил и Методий" 
1870348 1356 28672 1900376 

Езикова гимназия   "Акад. Людмил 

Стоянов" 
1963273 0 41461 2004734 

Природо-математическа гимназия   

Акад. Сергей  Корольов 
2140664 0 48624 2189288 

общо 
20751684 547011 577496 21798146 

 



 

 

 

Професионални гимназии: 

 

Име на училище 

Общо по 

стандарти 

за 2020 

година 

Средства за 

ресурсно 

подпомагане 

Преходен 

остатък 

2019 

година 

Начален 

бюджет 

2020 

година 

Благоевградска професионална 

гимназия "Ичко Бойчев" 

 

737953 2260   740213 

Професионална гимназия   по 

туризъм и лека промишленост 

"Гоце Делчев" 

 

532038 52934 171953 756925 

Пето средно училище   "Георги 

Измирлиев" 

 

83063     83063 

Общо 1353054 55194 171953 1580201 

 
 

Общежития 

 

Име на училище, ЦПЛР  

Общо по 

стандарти 

за 2020 

година 

Средства за 

ресурсно 

подпомагане 

Преходен 

остатък 

2019 

година 

Начален 

бюджет 

2020 

година 

Център за подкрепа и личностно 

развитие - Общинско общежитие 

 

531804     531804 

Професионална гимназия   по 

туризъм и лека промишленост 

"Гоце Делчев" 

164098     164098 

Общо 695902 0 0 695902 

 

 

Детски градини 

 

Детски градини 

Общо по 

стандарти за 

2020 година 

Средства за 

ресурсно 

подпомагане 

Преходен 

остатък 

2019 

година 

Начален 

бюджет 

2020 година 

общо 8147050 59384 2796 8209230 

 

 



 

 

 

 

 

Център за подкрепа за личностно развитие 

 

ЦПЛР 

Средства за дейности 

за развитие на 

интересите, 

способностите, 

компетентностите и 

изявата в областта на 

науките, 

технологиите, 

изкуствата на децата 

и учениците за 2020 

година 

Средства за 

дейности по 

кариерно 

ориентиране 

на деца и 

ученици 

Преходен 

остатък 

2019 

година 

Начален 

бюджет 

2020 

година 

Център за личностно и 

творческо развитие на 

децата на Благоевград 245900 85008 5000 335908 

 

 

 Контрол по настоящата заповед възлагам на Ясен Попвасилев – Заместник-

кмет по икономика и финанси. 

 

 

 

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ 

Кмет на Община Благоевград 

 
 


