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ЗА П ОВ ЕД 

){g 104 1 14.02.2012 г. 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във врьзка с § 47 01 11реходнитс и заключrпе.111и 
разпоредби 11а Закона за $ржавния бюджет на РБълrария за 2012 r., •1.1.41 от ПМС Ng 367 
от29. 1 2.2011 r.за ижьлнение наДБРБ за 20 12 г. 

ЗА ПОВЯ ДВАМ: 

1. УГВЪР"ЖДАВАМ форму1111 за разпределение на средствата, 110ЛY'ICHit по единни 
разходни стандарти за Бюджет 2012 г. между общинс~;rrте общообразователни учшшща, както 
следва: 

1.1. За обrлообr>азоватслнrl учшшща 

СФ а 90~. ЕРС*БУ + 2% ДОТГ+ 0.9% ДУlООУ + 0.7% ДУ16S У+ 0.7% ДУГСО + O.S% 
ДНсрУПИГ+ 0.2% ДОЕл Е+ 5% РИI' 

Където: СФ- средств01 10 формула 
ЕРС -единен разходен стандарт 
I>Y - бро!! ученrщи 

ДОТГ - добавка за отопление с тсч110 гориво 
ДУ 1 ООУ- добавка за училище nод 1 ОО уч. 
ДУ165У- добаока :ш училище с у•tеющи от 1 ОО до 165 уч . 
ДУ I'СО- добавка за училище с rимназиал11а стеnен на обрrоованис 
ДllсрУПИГ - добавка за 11есред11ЩНО учшшще С ПИГ 
JIOE11E - добавка за отоnление с ел.енеrрия 
РНР- резерв за нереrу11ярн11 разходи 

1.2. За общежи·!'ll н 

СФ ~ ЕРС * БУ 

1.3. Зо 6-rодщшш деца в подготвителея к.1ас в у•шлпще 

СФ = ЕРС • GY 

1.4. Средства 110 бюджетш·е нu училnщатu над оnредеденнтс по ЕРС 

- добаека за подобряване на МТБ за учеющнn: в дневна фор\tа на обуче11ие в размер 11а 24 
rrв. на у11еник; 

- добавка за уче11ици ш1 pecypCtiO 110дпомаrюrс, интегрирани о у• 1 илища в размер на 293 лn. 
на учсшtк; 

- добавка за rюдno,taraпc храненето на дtщата от подrотвttтсшrn .-е групи в училище и 
ученtщ11те 01 1- rv клас в размер на 65 лв. на ученик; 

-средства за осигуряване на 1 ~елоднсвна организ.1ция на учебшtя ден за уче11ицюе от 1 и 11 
клас в несредищни у•1нлища в размер 11а 427 лв. на учсшtк; 
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- средства :ш осиrурJ~Ване на самостояте!Ша форма на обучение n раз\lер на 300 лв. на 
ученик; 

- срсдс 1 ва :ш ocиrypRBЭ I IC на индивидуална форма на обу•1С11ие в размер на 2475 /Ш. на 
у••еник; 

- средстnа за извънучилишни и извънкласни дейности в размер на 14 лв. на ученик. Същите 
се nредоставят на училището след представен nроект за развитие на извънучиnищни и 
изаънкласшt дenнocnt; 

-средства за стипеnдии: 

U. УТВЪРЖДАВАМ формули за разпрсдеJiение на cpcдcтutrra, получени но единни 
разхоmш ста1щuрти за Бюджет 2012 на UДГ, както следва: 

2.1. За нассленп места до 1500 :юпели 

СФ = К1 * Yl + Ю * У2 
Където: К 1 с броn деча в ДГ от 3 - 4 I'Одини 

У 1 е оnрелеленият едивен държавен стаtщарт за издръжка на 1 лете от 3 до 4 годнни 
К2 е бpott деца D ПГ ва }ll '- от 5 до 6 години 
У2 е опредсленият единен държавен стандарт за юдръжка на 1 дете - от 5 до 6 годи1111 

2.2. За 111\ССЛСНИ места НUД 1500 ЖIIТCJIII 

СФ = К I * Yl+IO*Y2 

Където: К1 е броА деца в ДГ от З до 4 години 
У 1 е оnределеният единен държавен стандарт за издръжка на 1 дете от 3 до 4 roruнtи 
К2 С броl! деца R ПГ на дГ ОТ 5 ДО 6 ГOD.IIIIIt 
У2 е 011ределеният сшшс11 държавен стаоl.tарт за издръжка ва 1 яете- от 5 до бо-од11ни 

111. УТВЪРЖДАВА пра tщла за разпрсдслен11е шi r~•cptщ 

3.1 . I I PБK задсля 5 % резерв за IICpet·yJtяpни разходи в размер на 129808 л в. 

3.2. Средствата от резерва остават ua разоюрсждапе ua ПРБК 11 се rnразходоат: 

3.2.1. За Лtlкоидиране послсдс1вияrа от аварии и про1родни бедствия, извършване на 
спешни ремонт1ш дейности само след eкcnepтttt1 оценки от общНIIСка администрация. При 
rюстъпил доклад от директора на У'IИJiището за tt311011311UHe на средства от резерва, ПРБК из1·отвя 
заnовед за онределяне на комисия за nроверка tta СJtучая и юrотnяне "'' nлан-сметка. В комисията 
се вкточват 11 директори на у•шлища. 

3.2.2. За отnускапе 113 вре\lенен безлихвен зае\1 на училища, които канд11датстват по 
проекти и не разполагат с дОС11ПЪ•оно средства за тяхното съфинансиране. Същнтс се оmускат по 
решение на Общ11нски съвет и следва да бъдат възстановени до 15. 11 .2012 r. 

3.2.3. За разходи, извършсон1 за обслешаоос 11 щщмяна на ОТОJ1Л11телни инста1tац1t и от течно 
на друг в нд алтернативно гори uo. 

3.2.4.0статы:ът от резерва към 15 ноемори се разnредсля между училищата 
порпорuионалtiО на база брой учсниц11. 

IV. УТВЪР"ЖДАВА нравн.1а за промен11 в разпрсделен11ето на средствата \tСжду 
училишата при IIЗ\tенение на броя 1оа ученнuите. 
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4.1. За разликите между раз<tетния брой ученици, предвиден с ЗДБРБ за 20 12 г. 11 броя на 
учениците по информаци01ша система ,,АДМИН" към 1 януари 2012 г. до 11звърщването на 
корекциите 11РБК :щдеш! като резерв разликата от средствата, формирана от съответния единен 

разходен стандарт. 

4.2. РазпредеJJен-исто на средствата по формула се коритира о резултат на nро~1ен ите на 
броя на учениците веднъж годищно. Намален11ето 1 уве11 иченисто па броя на учени1.1ите се nрила1·а 

C<IMO за месеttите X-XII . 

4.3. Освободе11ите средства nри намален броя на учсJJицитс по основните и доnълн11телн и 
комnоненти, когато средствата се оnределят на брой ученици се ОТ1 1асят о рс:зерва. 

4.4. Формулите за разnределение не могат да бъдат промеi.:IJiни по време на бюдже-111ата 
година. 

4.5. При про~tяна на ЕРС за дейността, ПРБК коригира размера на средствата, които всяко 
едно училище !ШИ детска градина nолучава по формуi1ата за същата дейност. 

4.6. Директорите извърщват компенсирани nромени по бюджета си до 27 число иа месе1щ и 
уведомяват ПРБК за извърщените 11рез месеца промени в срок до последно •tисло на същия месец. 

v 4.7. ДИректорите следва да предоставят nериодичии и годиu1ни отчети за и:шълневието ва 

v 

бюджета си в съответствие ЕБК, както 11 допълнителна информащtя по форма, съдържаН11е и 

срокове, онредслсни от nървостеnенния ра:tnоредител. 

4.8. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на 

cъoтue·J'tiНTe организацни и звена ще бъде ограпичсно и/или спряно до отстраняване на 

нарушението. 

V. В средстоата по форм:улата нс сс включв1п средС1"оата за: 

- безп11атсв транспорт на учениците до 16-годишна оъзраст съгласно 'IЛ.З I от l lаредба N~ 2 
от2006 г. ; 

- средствата :ш компенсиране на част от трансnортните разходи на нсдагогическия 

nерсонал; 

-средствата за поппомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС N2 129; 

-средствата за учебници 11 учебни помагала ка учениците от 1 до Vll клас 

Същите се предоставят на ВРБК след извършва11е на корекци я от Минис·rьра 11а финансите 

по бюджета на Община Омурта1· за 20 12 г. 

Препис от настоящата заnовед да се връчи на директорите на училища и детски градини за 

сведение и изпълнение. 

Коитрол по изnълнението на заnоведта възлагам па Десислава ДИмитрова- началник отдел 

СМ/ДД КМЕТ НА ОБЩИНАТА : и 
pblaiaнl 
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