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З А П О В Е Д

№ 152 / 28.02.2013г.
На основание §71 от ПЗР на Закона за ДБРБ за 2013г. ,чл.37 и чл.40 ал. 1 от Постановление №
1 на МС от 09.01.2013г. за изпълнение на ДБРБ за 2013г. и чл.41а, ал.1, ал.2 , ал.3 от Закона за
народната просвета

Р А З П Р Е Д Е Л Я М:
І.Средствата по Бюджета за 2013г.в дейност ”Общообразователни училища”, по
училища,съгласно приетата формула и броя на учениците , както следва:
1. СОУ”СВ.Св.Кирил и Методий” гр.Средец-1 085 291 лв., в т.ч.:
- по формула съгл.Админ – 1017258 лв.
- корекция Админ - - 39650 лв.
- от преходен остатък - 22 282 лв.
- от собствени приходи- 5 917лв.
- средства за стипендии- 4 200 лв.
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата- 18 750 лв.
- добавка за ученици на ресурсно подпомагане- 9 240 лв.
- добавка за подпомагане храненето на децата от І до ІV клас -28 584лв.
- самостоятелна форма на обучение – 13 440 лв.
- индивидуална форма на обучение – 5 270 лв.
2. ОУ „А.Страшимиров” с. Дебелт - 269 890 ., в т.ч.:
- по формула съгл.Админ – 236 171 лв.
- корекция Админ - - 9727 лв.
- от преходен остатък- 10616 лв.
- възстановен заем 2012 г. по ОП – 270 лв.
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата- 4 600 лв.
- добавка за ученици на ресурсно подпомагане-1 232 лв.
- добавка за подпомагане храненето на децата от І до ІV клас -7 488 лв.
- средства за осигуряване целодневна организация на учебния ден за обхванатите
ученици от І и ІІI –ти клас /без учениците от средищни училища / -19 240 лв.
3. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Загорци- 234 047 лв. в т.ч.:
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-по формула съгл.Админ – 226 156 лв.
- корекция Админ - -6 291 лв.
-от преходен остатък- 4987 лв.
-добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата-2 975 лв.
-добавка за ученици на ресурсно подпомагане -1 540 лв.
-добавка за подпомагане храненето на децата от І до ІV клас - 4 680 лв.
.
4.ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия- 168 764 лв.в т.ч.:
- по формула съгл.Админ– 115 267 лв.
- корекция Админ - - 2 802
- от преходен остатък- 12610 лв.
- възстнановен заем от 2012 по ОП – 1 132 лв.
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата- 1 325 лв.
- добавка за подпомагане храненето на децата от І до ІV клас -2 088 лв.
- защитено училище -39 144 лв.
5.Общо разпределени средства – 1 757 992 лв. в т.ч.:
-по формула - 1 594 852 лв.
- корекция по Админ – -58 470 лв.
-от преходен остатък- 50 495 лв.
- възстановен заем 2012 г. по ОП – 1402 лв.
-средства за стипендии- 4 200 в.
-самостоятелна форма на обучение- 13 440 лв.
-индивидуална форма на обучение – 5270лв.
-добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата- 27 650 лв.
-добавка за ученици на ресурсно подпомагане- 12 012 лв.
-добавка за подпомагане храненето на децата от І до ІV клас – 42 840 лв.
-средства за целодневна орган.на учебния ден за І-ви и ІІI-ти клас/без учениците
от средищни училища / - 19 240 лв.
-защитено училище -39 144 лв.
-от собствени приходи- 5917 лв.
6. Недостигът на средства, поради разликата в натуралните показатели между ЗДБРБ за
2013г. и тези по информационната система „Админ”- 58 470 лв., ще се предоставят на
училищата след извършването на корекция от МФ, както следва:
СОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 39 650 лв.
ОУ „А.Страшимиров” с.Дебелт - 9 727 лв.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Загорци – 6 291 лв.
ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия – 2 802 лв.
7.На базата на разпределените им средства, в срок до 07.03.2013г. директорите на
училища, да разработят и представят на Гл.експерт „Финанси”, за внасяне в общинския съвет за
утвърждаване, бюджетите си по единна бюджетна класификация.
ІІ.Средствата по бюджета за 2013 г. на дейност ”ОДЗ и ЦДГ”, се разпределят:
- в размер на 100%,на базата на единните разходни стандарти и броя на децата в
съответната детска градина .
- в размер на 100% добавката за деца на ресурсно подпомагане и за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи.
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III. Средствата по бюджета за 2013 г. за дейност „Професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище”, се разпределят :
- в размер на 100 % , на база на единните разходни стандарти и броя на учениците в
училището на редовна, самостоятелна и индивидуално форма на обучение.
- в размер на 100 % , на базата на единните разходи за ресурсно подпомагане, добавка
за подобряване на МТБ и стипендии.
Неразпределените средства от стандарта, поради разликата в натуралните показатели
между ЗДБРБ за 2013 г. и тези по информационната система „Админ”в размер на 43 685 лв.,
ПРБК заделя като резерв, до извършването на корекция от МФ и възстановява на ЦБ.
Изпълнението на заповедта възлагам на гл.експерт „Финанси” , Директор на дирекция
„ФСДЧР” и гл.счетоводител на функция”Образование”, директорите на училищата и
счетоводителите им и директорите на звената в дейност”ЦДГ”.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички заинтересувани лица за
изпълнение.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ
Кмет на община Средец

Изготвил:
Петя Бойчева – Гл.експерт „Финанси”
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