
З  А  П  О  В  Е  Д
№ ЛС – 01 -153

гр. Самоков ,11.02. 2010 год.

На основание член 44 ал.2 от ЗМСМА, § 52, ал.2 и 3 от ПЗР на
Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010 г., чл.8, чл.14 
и чл.16, ал.3 от ПМС № 324/30.12.2010 г. и протокол от проведено
обсъждане с директорите на учебните заведения на начините за 
разпределение на средствата за всяка отделна дейност:

УТВЪРЖДАВАМ :

I. Следните формули по дейности:

1. Общообразователни училища

СФ= 95 % * ЕРС* БУ + 2%* ПИГ+0,5% ЛК +1 % *ДУМНМ+1,5%*Р

където:
СФ-средства по формула;
ЕРС- единен разходен стандарт;
БУ- брой ученици;
ПИГ- брой ученици в полуинтернатни групи;
ЛК-логопедични кабинети
ДУМНМ- добавка за училище в малко населено място;
Р-резерв

2. За дейностите:

-  Ученици на индивидуална, самостоятелна, вечерна и задочна 
форма на обучение,   
-  Целодневна детска градина и обединено детско заведение за 
деца от 3 до 5 години, вкл., 



  - ЦДГ и ОДЗ за деца от 3 до 5 години, вкл. в населено място с до 
1500 жители,
- яслена група към ЦДГ и ОДЗ,
- подготвителна целодневна група в детска градина и ОДЗ: 

СФ= 100 %* ЕРС * БД (БУ)

където
СФ-средства по формула;
ЕРС- единен разходен стандарт за съответната дейност;
БД (БУ) – брой деца/ ученици;

3. Подготвителен клас в училище

СФ= 95% * ЕРС * БУ + 5% * ДУС   

където
СФ-средства по формула;
ЕРС- единен разходен стандарт;
БУ – брой ученици;
ДУС- добавка за ученик в подготвителен клас в селско училище.

Стойностите на отделните добавки се получават, като сумата 
на средствата, които се разпределят по даден компонент се 
раздели на общия брой единици по даден компонент.

Резерва в размер на 1 % от ЕРС се използва за неотложни и 
непредвидени разходи, възникнали в резултат на форсмажорни 
обстоятелства след взето   решение на директорите.

Неизползвания резерв след 15 ноември се разпределя на 
база брой ученици.

4. За училища и обслужващи звена, които са единствени  по 
рода си в общината /Спортно училище, общежитие и паралелки за 
професионална квалификация/ се прилага ЕРС на 100 %.

5. Добавката на ученик от редовна форма на обучение за
подобряване на МТБ на училище в размер на 23 лв. се разпределя 
по формулата.  



6. 50 % от средствата за извънучилищни дейности /14 лв.
на ученик в редовна форма на обучение/ се разпределят 
между училищата на база брой ученик, а останалите 50 % 
остават в разпореждане на ПРБК за финансиране на 
междуучилищни, градски и републикански състезания, за 
работа с надарени деца и други междуучилищни прояви.
  

        7. Определям 20 % от размера на ЕРС за дофинансиране на 
маломерни паралелки и 40 % от размера на ЕРС за дофинансиране  
на слята паралелка.

II. След извършване на корекции по бюджетните 
взаимоотношения на общината с ЦБ за 2010 г. във връзка с 
настъпили промени в броя на учениците в училища и децата в ЦДГ 
и ОДЗ по «Админ М» се извършват корекции по разпределението 
на средствата между училищата и детски градини в срок  до 
30.04.2010 г. .

III. Преразпределението на средствата по формулите между 
училищата се извършва, отчитайки промените в броя на учениците 
към 30 септември спрямо 30 юни. Корекция се извършва на база 
подадена информация за броя на учениците по „Админ М” към 
01.10.2010 г. от директорите до главен експерт”Образование, 
спорт, младежки дейности”, а той от своя страна до финансовата 
служба на общината за отразяване на промените по бюджетите

IV. При намаление в броя на учениците като цяло в определена 
дейност, освободените средства се отнасят към резерва.

V. При увеличение като цяло на броя на учениците към 01.10.2010 
г. и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на 
общината от ЦБ за увеличения брой ученици, недостигът на 
средства остава за сметка на училището с увеличен брой деца.,

VІ. С така разпределените средства задължавам директорите на 
училищата да осигурят целогодишната издръжка на учениците в 
общината, а директорите на детските градини и ОДЗ в частта на 
държавното финансиране.



Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емил 
Зърнев- зам. кмет, директора на дирекция „ФСХД” и началника на 
отдел „Счетоводство”.

  Настоящата заповед да се връчи на директорите на учебните
заведения срещу подпис и да се помести на интернет-страницата 
на община Самоков.

АНГЕЛ НИКОЛОВ
Кмет на община Самоков

Съгласувал: Емилия Константинова ……………………….

/гл. юристконсулт/

Изготвил: Д.Йончева ……………………….

     


