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РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ
БЮДЖЕТИ, НА МЕСТНИ И ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010 Г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинските

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. Утвърждава за 2010 г. разделение на финансираните
чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от
държавата дейности при организирането и предоставянето на
публични услуги съгласно приложение № 1.
2. Определя единни стандарти за изчисляване на
средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово
осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация”, финансирана чрез бюджетите на общините за 2010
г., съгласно приложение № 2.
3. Определя стандарти за издръжка и численост на
доброволните
формирования
за
защита
при
бедствия
като
делегирана от държавата дейност във функция „Отбрана и
сигурност”, финансирана чрез бюджетите на общините за 2010 г.,
съгласно приложения № 3 и 4.
4. Определя единни разходни стандарти за финансиране
на
делегираните
от
държавата
дейности
за
функции
„Образование”,
„Здравеопазване”,
„Социално
осигуряване,
подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни
дейности” и „Икономически дейности и услуги” чрез бюджетите на
общините за 2010 г. съгласно приложение № 5.
5. Министърът на образованието, младежта и науката,
министърът
на
здравеопазването,
министърът
на
труда
и
социалната политика и министърът на културата определят
натуралните показатели по общини за съответните делегирани от
държавата дейности и ги представят в Министерството на
финансите.
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6. Министърът на вътрешните работи по заявление от
кмета на общината вписва доброволното формирование в регистъра
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и
представя информация в Министерството на финансите за броя на
регистрираните доброволци по общини.
7. Министърът на културата представя в Министерството
на финансите списък на общинските културни институти с
регионален характер, финансирани по единни разходни стандарти.
8. Общинският съвет по предложение на кмета на
общината определя числеността на персонала за делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на
средствата, определени по единните стандарти.
9.
Кметът
на
общината
определя
числеността
на
държавата
дейности
по
персонала
за
делегираните
от
образованието с изключение на училищата, детските градини и
обслужващите звена, които прилагат система на делегирани
бюджети, в рамките на средствата, определени по единните
разходни стандарти.
10. Кметът на общината определя числеността на
персонала
за
делегираните
от
държавата
дейности
в
специализираните институции и социалните услуги в общността в
съответствие с длъжностите по утвърдена методика от министъра
на труда и социалната политика за предоставяне на социални
услуги в рамките на средствата, определени по единните
разходни стандарти.
11. Кметът на общината определя числеността на
персонала
за
делегираните
от
държавата
дейности
по
здравеопазването
(без
диспансерите)
и
културата
(без
читалищата) в рамките на средствата, определени по единните
разходни стандарти.
12. Министърът на финансите да изготви разходната част
на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез
бюджетите на общините за 2010 г., по общини в съответствие с
разделението на дейностите и стандартите за финансиране на
делегираните от държавата дейности, утвърдени с решението.
13. Необходимите средства за прилагане на стандартите
са определени в съответствие с натуралните и стойностните
показатели съгласно приложение № 6.
14. При прилагането на единните разходни стандарти за
общообразователните училища общините се разпределят в четири
групи съгласно приложение № 7.
15. Единните разходни стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности по образованието се
прилагат и от държавните училища и обслужващи звена,
финансирани от бюджетите на министерствата.
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16. Натуралните и стойностните показатели за прилагане
на стандартите могат да бъдат променяни в изпълнение на
нормативни актове.
17. Средствата за финансиране на социалните услуги
съгласно приложение № 8, които са завършени през 2009 г., по
Програма ФАР BG2006/018-343.01.01 - Фаза 3, ще бъдат
осигурявани в процеса на изпълнението на бюджета през 2010 г.
чрез компенсирани промени между отделни социални услуги по
предложение на министъра на труда и социалната политика и/или
чрез преструктуриране на целевите разходи по централния бюджет
за 2010 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
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