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УТВЪРДИЛ: 

 

 

ФОРМУЛА 

 ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ В 

ДЕЙНОСТ 322 „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА” ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 Общия размер на средствата по формула за разпределение , получени по единни разходни 

стандарти между училищата на територията на община Рудозем за 2022 година, както следва: 

            СФ =ОКФ+ДКФ,където 

СФ-средства по формулата 

ОКФ-основни компоненти по формулата 

ДКФ-допълнителни компоненти по формулата 

 

Основни компоненти на формулата: 

1. Стандарт за институция 

2. Стандарт за паралелка 

3. Стандарт за ученик в паралелка неспец.училище 

4. Средства по регионален коефициент 

 

Където: ЗОК по формулата 

1. Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение. 

2. Стандарт за ученик на самостоятелна форма на обучение. 

3. Норматив за ученик на ресурсно подпомагане. 

4. Стандарт за паралелка за професионална подготовка. 

5. Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление 

„Транспорт“. 

6. Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление 

„Стопанско управление“. 

7. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик ресурсно 

подпомагане. 

8. Норматив за подпомагане храненето на учениците. 

9. Допълващ стандарт материална база. 

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

11. Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден. 

12. Регионален коефициент. 

13. Средства за защитени училища. 

14. Средства за занимания по интереси за несп. училища – норматив институция. 

15. Норматив за ученик дневна форма на обучение. 
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16. Норматив стипендии 8-12 клас. 

17. За ученик в професионална паралелка. 

18. За ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. 

19. Допълващ стандарт автобуси. 

20. Норматив ученик в  дневна форма на обучение за ученици в паралелки за 

професионална подготовка. 

21. Норматив ученик в  дневна форма на обучение за ученици в паралелки за 

професионална подготовка в неспец. Училища. 

  

 Училищата получават 85 %  от средствата, които им се полагат на база изброените 

компоненти от 1 до 4. 

 

ОКФ = 85 %( (СИ +БПхСП+БУхСУчП + СрРК)/12*9) +ЗОК /вкл.бюджет за 2021г, 

поропорционално за едно тримесечие/, където: 

 

СИ – Стандарт институция. 

СП- стандарт за паралелка. 

СУчП – Стандарт за ученик в паралелка. 

СрРК – Средства по регионален коефициент. 

БУ- брой ученици.  

БП- брой паралелки. 

ЗОК-задължителни основни компоненти. 

 

Допълнителни компоненти по формулата: Обективни географски, демографски,  и други 

характеристики на населеното място, определящи различия в разходите за един ученик, 

необходими за осигуряване на редовен достъп до образование, или показатели, отразяващи 

националната и общинската образователна политика. 

 

ДКФ = СМПЗУ + Y х ИЗУМП<250 + Y х ИЗУМП>250 +  ООЦ  + У до 70 ученика + СПХрана, 

 където: 

У- училище 

Y – брой паралелки; 

ИЗУМП – извън защитени училища с маломерни паралелки 

ДКФ - допълнителен коефициент по формулата 

Стандарт: 

1.СМПЗУ – стандарт за маломерна паралелка в защитено училище = 13 290лв. 

2.Стандарт за ИЗУМП<250 = 28 540лв. 

3.Стандарт за ИЗУМП>250 = 1 800лв. 

4.Стандарт за ООЦ-отдалеченост от общинския център = 55 000лв. 

5.Стандарт за У до 70 У - училище с до 70 ученика = 1 500лв.  

6.Стандарт за поевтиняване на храна 105лв. 

 

 Средствата по стандарт за поевтиняване на храна се отнасят за обедно хранене на 

учениците на целодневна форма на обучение и се изплащат на база отчет за реално 

предоставено поевтиняване/справка отчет за броя + копие от фактура/ 
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