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З А П О В Е Д
№ 151 /28.02.2013г.
На основание § 71 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБ за 2013г. , чл.40 ал.1 от
ПМС 1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 2013 г.и чл.41а , ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за
народната просвета

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
І.Формула за разпределение на средствата между училищата на делегирани бюджети
от община Средец,както следва:
СФ=80%(бр.ученици х ЕРС)+3%резерв + 3%добавка за горивна инсталация+ 6.5% добавка
постоянни разходи за 2 училища + 5,5 % добавка за училище с голяма разгъната площ +
1%средства за осигуряване вътрешно градски ученически превоз +1%добавка за подпомагане
столовото хранене.
СФ=80% /1106бр. х 1442 лв/1275881 + 3% резерв/47846/ + 3 % горивна инсталация
/47847/ + 6,5 % постоянни разходи /103666/+5,5% училище с голяма площ /87 716/ + 1 %
вътрешно градски транспорт /15 948/ + 1 % подпомагане столовото хранене /15 948/
СФ 1 594 852 лв.
1.Основни компоненти: бр. ученици и единен разходен стандарт – по тези показатели се
разпределят 80% от средствата определени за ООУчилища
2. Допълнителни компоненти – 20% - от тях:
- 3%резерв
- 3%добавка за горивна инсталация – 3 училища с парна инсталация
- 6,5% добавка постоянни разходи за 2 училища
- 5,5 % добавка за училище с голяма разгъната площ
- 1% средства за осигуряване вътрешно градски ученически превоз
- 1% добавка за подпомагане столовото хранене
3.Средствата за самостоятелна и индивидуална форма на обучение, за ресурсно
подпомагане, за подобряване МТБ, за осигуряване целодневната организация на учебния ден на
учениците от І-ви,ІІ-ри и ІІІ-ти клас, за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас се
разпределят на 100% на база брой ученици х единен разходен стандарт
ІІ. Разпределение на средствата по формула на ООУчилища
СОУ= 80%/750бр.х1442лв./865 200/+3%резерв/32 445/+1%гор.инст./15 949/+5,5%разг.площ /87
716 /+1%вътрешно градски.превоз/15 948/ = 1 017 258лв.
ОУ-Дебелт=80%/184бр.х 1442лв./-212 262/+ 3%резерв/7 960/+1%гор.инст./15 949/=236 171 лв.
ОУ-Загорци=80%/119бр.х1442/137 278/+3%резерв/5 148/+1%гор.инст./15 949/+3.25% пост.
разх./51 833/лв.+1%подп.столовото хранене/15 948/ = 226 156лв.
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ОУ-Факия=80%/53бр.х1442/-61 141+3%резерв/2 293/+3,25%пост.разх./51 833/ = 115 267 лв.
ІІІ. Формула за разпределение бюджета за 2013г. на ОДЗ и ЦДГ в Община Средец
СФ = 100%(бр.деца х ЕРС)
Средствата по единни разходни стандарти се разпределят на 100% въз основа на броя деца в
детското заведение. На същия принцип се разпределят средствата за подпомагане храненето на
децата в подготвителна група и добавката за децата на ресурсно подпомагане
IV.Правила за използуване на средствата от резерва
Резервът от 3% , включен във формулата като допълнителен компонент, е за финансиране
на нерегулярни разходи,средствата по които се разпределят в зависимост от следните условни
събития:
За покриване на чрезвичайно възникнали нужди от разходи, свързани с метеорологични
условия, аварии и др.подобни събития.
Неизползваните средства от резерва към 15.11.2013 г. се разпределят въз основа на броя
ученици в училищата.
V.Правила за промени в разпределението на средствата между училищата ,при изменение
на броя на учениците, или на стойностите по някои от компонентите на формулата въз
основа на които се разпределят средствата.
Разпределението на средствата по бюджета на общината за 2013г. за дейност 322„Общообразователни училища”се извършва въз основа на ЗДБРБ за 2013г.,броя на учениците
към 01.01.2013 ,съгласно информационната система „Админ”и размерите на ЕРС за 2013г.
Средствата по бюджета, отговарящи на разликата между разчетния брой на учениците
предвиден в закона и броя им по информационната система „Админ” към 01.01.2013г., която е
отрицателна, остава в разпореждане на първостепенния разпоредител-община Средец, до
извършването на корекцията на бюджетните взаимоотношения с ЦБ., когато разликата е
положителна, недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до
извършване на корекция от МФ.
Преходните остатъци от 2012 г. се предоставят по бюджетите на училищата в
действителния им размер към 01.01.2013г., над средствата по стандартите.
Собствените приходи на училищата да се включат в бюджета им,като с тези средства се
увеличава плана за разходите им.
Ползваните заеми по ИБС през 2012 г. се възстановяват по бюджетната сметка и се
включват в бюджета на съответното училище.
В срок до 28.02.2013г., въз основа на формулата , да бъдат разпределени по училища
средствата за финансирането им през 2013 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „ФСДЧР” , гл.експерт
„Финанси” и гл.счетоводител на функция”Образование”.

ИНЖ.И.ЖАБОВ
Кмет на община Средец

Изготвил:
Петя Бойчева - гл.експерт „Финанси”
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