ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail: obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

Р Е Ш Е Н И Е № 167
взето по Протокол № 22/20.02.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на формула и правила за разпределение на средства, получени
по единни разходни стандарти за дейност „Общообразователни училища“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с § 71 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
РЕШИ:
1. Утвърждава следната формула за разпределението на средствата, получени по
единни разходни стандарти за дейност „Общообразователни училища”:
СФ = 90 % /ЕРС х БУ/ + 1 % ДУРП + 1 % ДУП + 3 % ДУДНМ + 1 % ДУ/150/ + 1,5 %
ДУМНМ/1500/ + 1 % ДУПИГ + 1,5 % РНР
Където:
СФ- средства по формула
1/ основни компоненти:
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
2/ допълнителни компоненти:
ДУРП – добавка за ученици на ресурсно подпомагане
ДУП – добавка за училищна площ
ДУДНМ – добавка за деца от други населени места /пътуващи ученици/
ДУ/150/ - добавка за училища, които имат до 150 ученика включително
ДУМНМ/1500/ – добавка за училище в малко населено място /под 1500 жители/
ДУПИГ – добавка за ученици в полуинтернатни групи
РНР – резерв за нерегулярни разходи
2. Утвърждава правила за определяне на средствата по ДКФ /допълнителни
компоненти по формулата/ за дейност „ Общообразователни училища“.
2.1. Добавката за ученици на ресурсно подпомагане е в размер на 809,42 лева за ученик.
Тя се определя като 1 % от средствата, получени по ЕРС.
2.2. Добавка за училищна площ е в размер на 1,41 лв. за 1 кв. м. разгърната застроена
площ /РЗП/. Тя се определя като 1 % от средствата, получени по ЕРС се разпределят
пропорционално на дела РЗП на съответното училище в общата РЗП на училищата.
2.3. Добавката за пътуващи ученици е в размер на 142,84 лева за ученик. Тя се определя
като 3 % от средствата, получени по ЕРС, и се предоставя на училища на база броя на
пътуващи ученици от други населени места.
2.4. Добавката за училище в малко населено място /под 1500 жители/ е в размер на 50,59
лева за ученик. Определя се като 1,5 % от средствата, получени по ЕРС, и се предоставя на
база брой ученици в училища, които се намират в населени места с население под 1500
жители.

2.5. Добавката за ученици в полуинтернатни групи е в размер на 28,13 лева за един
ученик и е определена като 1 % от средствата по ЕРС. Предоставя се на училищата на база
броя на ученици в полуинтернатните групи.
2.6. Резервът е в размер на 1,5 % от средствата по ЕРС, и се предвижда за финансиране на
нерегулярни разходи. Отпускане на средства от резерва ще става чрез докладна записка от
директора на училището до кмета на общината. Средствата се отпускат след експертна оценка
на комисия от служители на ПРБК в следните случаи:
- непредвидени аварийни ремонти на материалната база
- непредвидени разходи за обезщетения на персонала
- за отстраняване на последици от природни бедствия
- други извънредни разходи
Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2013 г. година се разпределят между училищата
в дейност 322, пропорционално на броя на учениците. РНР не участва при определянето на
общия размер на средствата по училища за 2013 година.
3. Правила за корегиране на средствата по формулата:
1. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити има право да извършва корекции на
средствата по формула само при промяна на стойността на някои от основните компоненти на
формулата (размер на единния разходен стандарт, брой на учениците) или на някои от
допълнителните компоненти.
2. Когато разчетният брой на учениците, определен със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 год. (ЗДБРБ) за дадена дейност е по-висок от броя на децата и
учениците по информационна система “Админ М” към 01.01.2013 г., до извършването на
корекциите от Министерство на финансите, първостепенният разпоредител с бюджетни
кредити (ПРБК) заделя като резерв разликата от средствата, формирани по съответния единен
разходен стандарт.
3. Когато разчетният брой на децата и учениците, определен със ЗДБРБ за 2013 г. е по-нисък
от действителния брой на децата и учениците по информационна система “Админ М” към
01.01.2013 г., ПРБК разпределя средствата по формула за дейността, като недостигът се
удържа пропорционално на средствата по формула до извършване на корекция за увеличение
на средствата от Министерството на финансите. След извършване на корекцията удържаните
средства се възстановяват.
4. Ако след корекцията от Министерство на финансите действителният брой на учениците е
по-малък от броя по информационна система “Админ М” и се формира превишение на
полагащите се средства по единни разходни стандарти, същото се отнася към резерва за
нерегулярни разходи.
5. При промени на основните компоненти в началото на новата учебна година, ПРБК може
да извършва промени и по бюджетните сметки на съответните учебни заведения, като прилага
описаната по-горе формула.
6. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност в началото на
новата учебна година, освободените средства по основните и допълнителни компоненти се
отнасят към резерва.
7. При увеличение като цяло на броя на учениците за съответната дейност в началото на
новата учебна година и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на Общината
за увеличения брой ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата и
обслужващите звена пропорционално на броя на учениците към началото на учебната
2013/2014 година или при възможност се финансира от резерва.
8. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината,
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на учениците.
9. Корекции в разпределените средства ще се извършват и във всички случаи, когато
Министърът на финансите извършва корекция на бюджетните взаимоотношения на общината
с централния бюджет.

4. Текущо изпълнение на средствата, предоставени по формула.
Формулата определя сумата, която отделното училище получава за цялата година по ЕРС.
Тази сума се изпълнява на месечни части. ПРБК предоставя на училищата средствата по
единни разходни стандарти (разпределени по формули), в срок до 7 работни дни от
получаването им от централния бюджет. Това означава предоставяне на субсидията по 1/3
месечно, от тримесечното разпределение на държавната субсидия за общините,
регламентирано с чл. 13, ал.1 на ЗДБРБ за 2013 година (30 %:25 %:20 %:25 % по тримесечия).
5. Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на общината и директорите на
съответните училища.
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