ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Заповед
№ 14/08.01.2020г.
гр. Ихтиман

На Основание чл.44 ал.2 и ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.282,
ал.1, 2 и ал.6 от Закона за предучилищно и училищно образование
и стандартите от делегираните за държавата дейности, приети с
РМС № 644 от 01.11.2019г.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни
стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в
Община Ихтиман за 2020 г. както следва:
СФ = (85 % х(ЕРС х БУ )+15%ДУСУ+5%ДУГЕО+44 600 добавка за
институция за всяко училище+78% приобщаващо образование +2% деца със
СОП+ Средства професионална паралелка +Средства регионален
коефициент-0051/За Община Ихтиман/.
Където: СФ-средства по формулата
ЕРС-единен разходен стандарт
БУ-брой ученици
ДУСУ-добавка за ученици ,отдалеченост и гориво
ДУГЕО-добавка за ученици от гимназиален етап на обучение
ДП-добавка за брой паралелки
СПП-средства професионални паралелки
ПО-приобщаващо образование

СИ-стандарт институция
СОП-специални образователни потребности
РК-регионален коефициент
1.1 Условия и ред за разпределяне на средствата по допълнителни
компоненти в общинските училища,включени във формулата Д.1322
-добавка за ученици в училище,отдалеченост и гориво размер на 15%/107
407 +78% приобщаващо образование -558 517 и СОП2%-14 321 /добавка за
горен курс 5%-35 802 лв., се разпределя пропорционално на броя ученици
2. Формула за разпределяне на средствата, получени по единен разходен
стандарт за 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи в училищата
Д.1318
СФ=/85%+15%/отдалеченост/375884/+/9950/-,приобщаващо+БД+БГ/
където
СФ-средства по формулата
ЕРС-единен разходен стандарт
БД-брой деца
БГ-брой групи
2. Формула за разпределяне на средствата получени по единни разходни
стандарти в Детските градини-ДГ -Д.1311
СИ= стандарт институция 27 700лв.
БД-брой деца
БГ-брой групи
СФ-средства по формулата
ЕРС-единен разходен стандарт
РК-регионален коефициент – 78 778 лв.
СФ=(85 % +15% ПО
ЦПЛР-ОДК-61 400лв.
4. Правила за разпределение на средствата между училищата, детските
градини и обслужващите звена:
-утвърдената формула не може да се променя по време на бюджетната
година.

-промяна може да бъде направена от ПРБК при промяна на стойностите на
някои от елементите на формулата-размер на ЕРС или при изменение броя
на учениците и децата .
-корекции на средствата при промяна на броя на децата и учениците веднъж
годишно-в началото на учебната година до 30.09 2020г.
-добавката от 44 600. лв. за училище и 27 700 лв.за детска градина са
направени независимо от броя на децата по звена.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички директори на
училища и детски градини за сведение и изпълнение.

КАЛОЯН ИЛИЕВ …………П*…………..
КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН
Изготвил: …………П*…………..
Гл. експерт ОЗ
/С. Арнаутска/
Съгласувал: …………П*…………..
Зам. кмет
/Д. Митева/
Директор ДСФУ: …………П*…………..
/Б. Търнаджийска/
* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

