Приложение към заповед № РД.-153 от 07.02.2014 г.

1. Формула за разпределение на средствата за Дейност 322 –
„Общообразователни училища”, получени от ПРБК по единни разходни
стандарти през 2014 год.:
1.1. СФ = /89.1% х ЕРС х БУ/ + 4.5%УТГ + 1.5%УТв.Г+ 1.5%ДУМНМ +
0.4%ДЗУ + БУСФ х ЕРС + БУИФ х ЕРС + БУх ДУРФ + БУх СЦОУД +ДУПР +
3%Р
СФ – средства по формула
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
УТГ – училища отоплявани на течно гориво
УТв.Г – училища отоплявани на твърдо гориво
ДУМНМ – добавка за училище с под 100 ученика в малко населено место
ДЗУ – добавка за защитено училище
БУСФ – брой ученици на самостоятелна форма
БУИФ – брой ученици на индивидуална форма
ДУРФ – добавка на ученик от редовна форма за подобряване на МТБ- 25 лв.
Р – резерв за нерегулярни разходи
СЦОУД – средства за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден /без средищните училища/
ДУПР – добавка за условно-постоянни разходи в минимален размер,
определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.
1.2. Правила за разпределение на средствата по допълнителните
компоненти на формулата:
1.2.1.
Добавката за училища отоплявани на течно гориво е в размер на
4.5% от общите средства и се разпределя между училищата, които се отопляват с
течно гориво на бройка ученик.
1.2.2.
Добавката за училища отоплявани на твърдо гориво е в размер на
1.5% от общите средства и се разпределя между училищата на твърдо гориво на
бройка ученик.
1.2.3.
Добавката за училища с под 100 ученика в малки населени места е
в размер на 1.5% и се предоставя за училища с под 100 ученика в населени места с
под 1000 души отстоящи от общ. център на повече от 10 км..
1.2.4.
Средствата за ученик на самостоятелна и индивидуална форма на
обучение се определят като броя ученици на самостоятелна и индивидуална форма
се умножи по единния разходен стандарт за ученик на самостоятелна и
индивидуална форма на обучение.
1.2.5.
Добавката за защитено училище е в размер на 0.4 % от общите
средства и се предоставя на ЗУ на бройка ученик.
1.2.6.
Средствата за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден се разпределят на база обхванатите в целодневна организация ученици от І, ІІ,
ІІІ и ІV клас. Средства не получават средищните училища.

1.2.7.
Резервът е в размер на 3% от средствата. Средствата от резерва
остават на разпореждане на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
Изразходват се за:
1.2.7.1.
Аварийни ремонти, без отстраняването на които ще се затрудни
учебния процес. Средствата се предоставят след експертна оценка направена от
специалисти на общината.
1.2.7.2.
Други обективни фактори, условни събития и природни бедствия.
Средствата се предоставят след експертна оценка на общината за обективността на
събитието.
1.2.8.
Неразпределените към 15.ХІ.2014 г. средства от резерва се
предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на средствата по
формула.
1.2.9.
ДУПР – добавка за условно-постоянни разходи в минимален
размер, определян ежегодно с постановлението за изпълнение на държавния
бюджет, който размер за 2014 г. е 27000 лв.
1.3. Правила за коригиране средствата на училищата при промяна на
броя ученици:
1.3.1.
Корекциите по разпределението на средствата между училищата
се извършва след корекции на МФ по бюджета на общината, направени в резултат
на промяна в натуралните показатели.
1.3.2.
Промените в броя на учениците към 30 септември спрямо 30 юни
се отразяват като корекции по разпределението на средства по формулата считано
от 15 септември.
1.3.3.
При намаление на броя на учениците като цяло, освободените
средства по основни и допълнителни компоненти, които се разпределят на брой
ученици, се отнасят към резерва.
1.3.4.
При увеличение като цяло на броя на учениците и при условие, че
не бъде извършена корекция по бюджета на ПРБК за увеличения брой ученици,
недостигът на средства се финансира от резерва или се разпределя между
училищата по основните компоненти на формулите, пропорционално на броя на
учениците.
2. Формула за разпределение на средствата за Дейност 318 – „5- и 6годишни деца в подготвителна група в детска градина или училище и
подготвителен клас в училище”, получени от ПРБК по единни разходни
стандарти:
2.1. СФ = ЕРС х БДПДГ
СФ – средства по формула
ЕРС – единен разходен стандарт
БДПДГ – брой деца в ПГ или ПДГ група в училища и детски градини
2.2. Разпределението на средствата става 100% на база брой деца и единните
разходни стандарти.

3. Формула за разпределение на средствата за Дейност 311
„Целодневни детски градини и ОДЗ”, получени от ПРБК по единни разходни
стандарти:
3.1. СФ = 97% х ЕРС х БДЦДГ + ЕРС х БДПДГ + ДУПР + 3%Р
СФ – средства по формула
ЕРС – единен разходен стандарт
БДЦДГ – брой деца в ЦДГ група в детски градини
БДПДГ – брой деца в ПГ или ПДГ група в училища и детски градини
ДУПР – добавка за условно-постоянни разходи в минимален размер,
определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.
Р – резерв за нерегулярни разходи
3.2. Разпределението на средствата става по формула на база брой деца и
единните разходни стандарти, като се заделят средства за ДУПР и 3% резерв.
3.3. Корекциите по разпределението на средствата между детските градини
се извършва след корекции на МФ по бюджета на общината, направени в резултат
на промяна в натуралните показатели.
3.3.1. При намаление на броя на децата като цяло към 15 септември,
освободените средства се отнасят към резерва.
3.3.2. При увеличение като цяло на броя на децата към 15 септември и при
условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на ПРБК за увеличения брой
деца, недостигът на средства се финансира от резерва или се разпределя между
детските градини, пропорционално на броя на децата.
3.4. Резервът е в размер на 3% от средствата. Средствата от резерва остават
на разпореждане на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
Изразходват се за:
3.4.1. Аварийни ремонти, без отстраняването на които ще се затрудни
учебния процес. Средствата се предоставят след експертна оценка направена от
специалисти на общината.
3.4.2. Други обективни фактори, условни събития и природни бедствия.
Средствата се предоставят след експертна оценка на общината за обективността на
събитието.
3.4.3. Средства от резерва може да се използват и за изплащане на
обезщетения на персонала при пенсиониране.

