
 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
--------------------------------------------------------------- 
гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 

0725/ 68 620  
                                              факс 0725/ 60200 

 
З А П О В Е Д 

 
№……………./………….2009 г. 

 
 

 На основание чл. 44 ал.1 т.1 и т. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 68 ал.3 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2009 год., 
РМС № 29/ 23.01.2009 год. и като взех предвид протокол от 25.02.2009 г. от проведено 
обсъждане на формулите за разпределение на средствата, получени по единните 
разходни стандарти за всяка отделна дейност на работна среща с директорите на 
училища и детски градини 
 
 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 
 

1.1.Формула за разпределение на средствата, получена по единни разходни стандарти 
за 2009 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджетните 
кредити и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на 
компонентите на формулата за 2009 г., съгласно Приложението. 

1.2. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти между общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения и 
Правила за промени на средствата при изменение на компонентите по формулата за 2009 г., 
съгласно Приложението. 
 Препис от заповед да се връчи на директорите на училища, ЦДГ и ОДЗ от община 
Елин Пелин. 
 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Елена Лекова – главен 
счетоводител на община Елин Пелин. 
Изготвил: 
Гл.експерт „Образование и култура” 
 / А.Илиева/ 
Съгласували: 
Мл.юрисконсулт: 
 /Д.Димитрова/ 
Гл.счетоводител: 
 /Ел.Лекова/ 
Заместник – кмет: 
 /д-р В.Паликова/ 
 
      КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
          / Галя Георгиева/ 



 
  
        Приложение към  

Заповед №....................... 
 

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за 2009 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити  
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за 2009 г. за ЦДГ и ОДЗ 
Правила за промени в разпределението на средствата между училищата  
при изменение на компонентите на формулата за 2009 г. 

 
Средствата по бюджета  на община Елин Пелин за дейностите по възпитанието, 
подготовката и обучението на деца и ученици за 2009 г. в 
зависимост от бюджетната дейност по Единната бюджетна класификация за 2009 г. се 
разпределят по следните формули: 
1.1Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 
общообразователни училища 
Общият размер на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ за училищата се 
определят по следната формула: 
СФ = ( 95 % х ЕРС х БУ )  +2.5 % ДУМНМ + 0. 5 % ДЛК +2 % РНР 
където: 
СФ – средства по формулата 
ОКФ – основни компоненти по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт -. ЕРС за един ученик, съгласно Решение № 29 от 
23.01.2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране 
на делегираните от държавата дейности през 2009 г. – 1409 лв. 
БУ – брой ученици - броят  ученици e съгласно данните от единната информационна 
система на Министерство на образованието и науката „АДМИН М” към 01.01.2009 г. 
Допълнителни компоненти: 
ДУМНС – добавка за ученик в селско училище в населено място с до 1500 жители 
ДЛК – добавка за логопедичен кабинет 
РНС – резерв за нерегулярни разходи 
1.2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 
целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 5 години 
включително 
СФ = 100% х ЕРС х БД 
където: 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт -  ЕРС за едно дете,  съгласно Решение № 29 от 
23.01.2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране 
на делегираните от държавата дейности през 2009 г.: 

- в размер на 1480 лв. на дете за населени места над 1500 жители: за ЦДГ в 
гр.Елин Пелин, гара Елин Пелин, с.Нови хан, с.Лесново, и с.Равно поле 



- в размер на 1600 лв. за населените места до 1500 жители : за ЦДГ с.Габра, ЦДГ 
с.Столник, ЦДГ с.Петково, ЦДГ с.Доганово, ЦДГ с.Мусачево 

БД - броят  на децата e съгласно данните от единната информационна система на 
Министерство на образованието и науката „АДМИН М” към 01.01.2009 г. 
1.3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 
подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско заведение : 
СФ = 100% х ЕРС х БД 
където: 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт -  ЕРС за едно дете,  съгласно Решение № 29 от 
23.01.2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране 
на делегираните от държавата дейности през 2009 г.: 
 - в размер на 1715 лв. на дете 
БД - броят  на децата e съгласно данните от единната информационна система на 
Министерство на образованието и науката „АДМИН М” към 01.01.2009 г. 
1.4. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за яслена 
група съм обединено детско заведение : 
 
СФ = 100% х ЕРС х БД 
където: 
СФ – средства по формулата 
ЕРС – единен разходен стандарт -  ЕРС за едно дете,  съгласно Решение № 29 от 
23.01.2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране 
на делегираните от държавата дейности през 2009 г.: 
 - в размер на 1080 лв. на дете 
БД - броят  на децата e съгласно данните от единната информационна система на 
Министерство на образованието и науката „АДМИН М” към 01.01.2009 г. 
 
2.1. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти в 
общинските училища, включени във формулата; 
ДУМНС 

- добавката  се предоставя на училища в малки  населени места, с население до 1500 
жители. Предоставя на 3 училищата от общината:  ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” 
с.Доганово, ОУ „Иван Вазов” с.Мусачево, ОУ „ Отец Паисий” с.Габра  и е в размер 
на 345.75 лв. на ученик. 

ДЛК 
 - добавката е в размер на 0.5% от средствата по формулата и се предоставя на ОУ 
„Ст.Стефанов” с разкрит логопедичен кабинет за 13 ученици в размер на 898.92 лв.на 
ученик 
РНР 
- резерв за нерегулярни разходи се определя като 2% от средствата по формулата и може да 
се използва за изплащане на обезщетения по  КТ,  неотложни и аварийни ремонти, 
произтичащи от природни бедствия както и неотложни ремонти на отоплителна инсталация 
и съоръжения. Неизразходваните средства от резерва към 15.11.2009 г. година се 



разпределят между училищата пропорционално на броя на учениците и е в размер на 28.73 
лв. на ученик 
Резервът се разходва след съгласуване с представителните организации на 
работодателите в системата, в които членуват директори на училища . 
3.1. Правила за разпределение на средствата от резерва между общинските училища 
- резервът е в размер на 2% от средствата по формулата и е в размер на 46475.86 лв.; 
Неизразходваните средства от резерва към 15.11.2009 г. година се разпределят между 
училищата пропорционално на броя на учениците и е в размер на 28.73 лв. на ученик 
 - до разпределянето по училища резервът се планира във функция “Общообразователни 
училища” в § 10-00 “издръжка” 
 
4.1. Правила за промени в разпределението на средствата между училища, ЦДГ и ОДЗ  
при изменение на броя на учениците/ децата или на стойностите по някои други 
компоненти на формулата 
- утвърдената формула не може да бъде променяна по време на бюджетната година; 
- промяна може да бъде направена от ПРБК  при промяна на стойността на някои от 
елементите на формулата – размер на ЕРС, брой на учениците или на някои от 
допълнителните компоненти; 
- корекции на средствата при промяна в броя на учениците се правят веднъж годишно – в 
началото на учебната година до 30 септември. Промените в броя на учениците към 30 
септември спрямо 30 юни се отразяват като корекции по разпределението на средствата по 
формулата, считано от 15 септември; 
- при намаление на броя на учениците / деца като цяло, освободените средства по основни и 
допълнителни компоненти, които се разпределят на брой ученици, се отнасят към резерва; 
- при увеличение като цяло на броя на учениците / децата и при условие, че не бъде 
извършена корекция по бюджета на ПРБК за увеличения брой ученици / деца, недостигът от 
средствата се финансира от резерва или се разпределя между училищата по основните 
компоненти на формулите, пропорционално на броя на учениците/децата . 
5.1. Текущо изпълнение на средствата по формулата за общинските училища, 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити  
 Формулата определя годишната сума, която всяко училище получава за цялата 
година. Тази сума се изпълнява на месечни вноски – 1/ 12 част месечно от утвърдената 
годишна сума. 
6.1. Изпълнение на 90% 
В изпълнение на чл.17 ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. изпълнението на разпределените средства се 
извършва на 90%, или на по-висок процент, ако такъв бъде определен с акт на Министерски 
съвет. Изпълнението се извършва пропорционално по звена и компоненти по формулата. 



А

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СР-ВАТА  ПО УТВЪРДЕНА ФОРМУЛА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА  -  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2009 год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УЧИЛИЩЕ БР.У-ЦИ
СР-.ПО 
ЕРС 100 % ЕРС 95% СР-В 2 % Р-В доп.к-нт доп. к-нт ОБЩО

10% 
резерв СУМА без

логоп. К-т
у-ща с 
нас. 5+6+7+8

р-в к.9-
к.10

СОУ до 1500 бр.
ОБЩООБР. 578 1409 814402 773681.9 16288.04 789969.9
ХОРЕОГР. 78 2256 175968 167169.6 3519.36 170689
ИНД. ФО 21 865 18165 17256.75 363.3 17620.05
ВФО 18 865 15570 14791.5 311.4 15102.9
СОУ - общо 695 1024105 972899.8 20482.1 993381.9 99338.19 894043.7
НУ - гр. ЕЛИН ПЕЛИН 274 1409 386066 366762.7 7721.32 374484 37448.4 337035.6
ОУ - с.гара ЕЛИН ПЕЛИН 150 1409 211350 200782.5 4227 11686 216695.5 21669.55 195026
НУ - с гара ЕЛИН ПЕЛИН 58 1409 81722 77635.9 1634.44 79270.34 7927.034 71343.31
ОУ- НОВИ ХАН 109 1409 153581 145902 3071.62 148973.6 14897.36 134076.2
ОУ- ГАБРА 44 1409 61996 58896.2 1239.92 15213 75349.12 7534.912 67814.21
ОУ- ДОГАНОВО 81 1409 114129 108422.6 2282.58 28006 138711.1 13871.11 124840
ОУ - ЛЕСНОВО 101 1409 142309 135193.6 2846.18 138039.7 13803.97 124235.8
ОУ- МУСАЧЕВО 44 1409 61996 58896.2 1239.92 15213 75349.12 7534.912 67814.21
 ОУ- РАВНО ПОЛЕ 71 1409 100039 95037.05 2000.78 97039 9703.9 87335.1

1627 2337293 2220428 46745.86 11686 58432 2337293 233729.3 2103564
РЕЗЕРВ 25154 25154 2515.4 22638.6

2362447 236244.7 2126203

Забележка: Посочената сума в колона 11 в размер на 2 337 293лв. е намалена с 25 154 лв.от промяна на бройките 
ученици в информация по  АДМИН към 01.01.2009 спрямо отпуснатите средства по единни разходни стадарти.. Сумата е включена в бюджета на  
дейност общообразователни училища без да е разпределена по утвърдена формула.
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