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ЗАПОВЕД

N 81 /28.02.2011 г.

На основание параграф 53,ал.3 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година,както н във връзка с чл. 39 н чл. 42 от ПМС N 334 от 29.12.201' година

I.УТВЪРЖДАВАМ:

I.Разпределение на средства по едннни разходни стандарти за общннските учнлнща съгласно формула - Приложение 1 към настоящата заповед;

2. Условия н ред за разпределяне на средствата по отделннте допълнителнн компонентн Прнложенне 2 към настоящата заповед;

3.Правнла за промени в разпределението на средствата при изменен не основни илн допълннтелнн компонентн на формулата - Прнложение 3 заповед.
 
на стойностн на към настоящата

II.НАРЕЖДАМ:

I.Информацнята по т.l, 2 и 3 от настоящата Заповед да се предоставн на всички днректори на общински училища по надлежння ред;

2.Информацията по т.l, 2 и 3 от настоящата Заповед да се публнкува на ннтернет страницата на общииата в срок до 10.03.2011 г.

Настоящата ми заповед да се сведе до зиаиието на всичкн директори на общински училища за сведение, до знанието на заместник кмет Стефка Костадинова за изпълнен не на задълженията по раздел 11 от заповедта и до знанието на Директор Дирекция ФСУС за контрол на
	изпълнението.
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Приложение 1
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Приложение 2

Условия И ред за разпределяне на средствата по отделните допълнителни компоненти на формулата ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ТА ПО ЕДИННИ Р АЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТ "Общообразователни училища" в бюджета на община Тервел

Пълният вид на формулата за разпределяне на средствата за общинските училища в Община Тервел е следният:

СФ=85ЕРС*БУ+6% ДУСУ+6%ДУУТГ +2%ДСрУ+1 %ДОУИОЦ
	I.ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ОТНОСИТЕЛНА ТА ИМ
ТЕЖЕСТ В ОБЩИЯ ОБЕМ СРЕДСТВА ПО ЕРС

ДУСУ - добавка за ученик в средно училище, тежест 6 %
ДУУТГ - добавка за ученик в училище, отоплявано с течно гориво, тежест 6 %
ДСр У - добавка за ученик в средищно училище в населено място под
1500 ж., тежест 2 %
	ДОУИОЦ- добавка за ученик в основно не средищно училище извън
общинския център, тежест 1 %

2.ФАКТОРИ,КОИТО ОТРАЗЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ

1.I.Допълнителен компонент за ученик в средно общообразователно училище с относителна тежест 6.00 %. Този компонент касае учениците, които учат в СОУ"Й.Йовков" гр.Тервел. Целта е да се осигурят допълнителни средства за училището, в което се провеждат олимпиади, обезпечава се работа по интереси на ученици в трите етапа на обучение - начален, прогимназиален , гимназиален от всички населени места в общината.

Разпределението на средствата по този допълнителен компонент се
	извършва по следния начин:

-определя се броят на учениците в средното общообразователно училище в Община Тервел съгласно посочените натурални показатели за разпределение на средствата за общинските училища , разчетени в ЗДБ - 790 ученика. Определя се добавка за 1 ученик в средно общообразователно училище в размер на 156,35 лв. ,
съответстваща на тежест от 6 % в общия размер на средствата по ЕРС, разпределени по формула (2058628 * 6 %) / 790
броят на учениците СОУ се умножава с добавката от 156,35 лв. за един ученик и получената сума се прибавя като сума от допълнителен компонент за съответното училище.

1.2. Допълнителен компонент за ученик в училище, което се отоплява на с течно гориво с тежест 6 %. Отчита се обстоятелството, че найголямото общинско училище в гр. Тервел вече се ото плява с газ, коетоснижава разходите му за издръжка, а началното училище вс.Каблешково се ото плява с твърдо гориво, което също е сравнителноевтино. Бюджетите на 5 общински основни училища обаче санатоварени с разходи за течно гориво - най-скъпото между трите видагорива. Освен това тези 5 училища са с малко ученици (110-180) иразходът за отопление представлява съществена част от издръжкатаим.
Разпределението на средствата по този допълнителен компонент се
извършва по следния начин:
-определя се броят на учениците в училища, които се отопляват на течно гориво в община Тервел / сборът на учениците в училищата в селата Зърнево,
Орляк,Безмер,Нова Камена и Коларци - 698 ученика
определя се добавка за 1 ученик в училище отоплявано на течно гориво в размер на 176.96 лв. , съответстваща на тежест от 6.0 % в общия размер на средствата по ЕРС, разпределени по формула (2058628* 6 %) / 698
броят на учениците във всяко училище, отоплявано на течно гориво се умножава с добавката от 176, 96 лв. за един ученик и получената сума се прибавя като сума от допълнителения компонент за съответното училище.

1.3.Допълнителен компонент за средищно училище в населено място под 1500 души с тежест 2 %. Добавката касае средищните училища в селата Нова Камена и Коларци. Те имат целодневна организация на обучение, съобразена с пътуващите ученици и по тази причина им се налага да ползват по-голям брой персонал. В същото време броят на учениците в тези училища не надвишава броя на учениците в несредищните основни училища.

	Разпределението на средствата по този допълнителен компонент се
извършва по следния начин: -определя се броят на учениците в двете средищни училища в селата Нова
Камена и Коларци - 276 ученика
определя се добавка за 1 ученик в средищно училище в населено място под 1500 ж. в размер на 149, 176 лв. , съответстваща на тежест от 2 % в общия размер на средствата по ЕРС, разпределени по формула (2058628* 2%) / 276
броят на учениците във всяко средищно училище в населено място под 1500 ж. се умножава с добавката от 149.176 лв. за един ученик и получената сума се прибавя като сума от допълнителния компонент за съответното училище.

l.4.Добавка за основно несредищно училище в населено място извън общинския център с тежест 1 %. Добавката цели да се осигурят приходи за училищата, които имат малък брой ученици, но не са средищни и по тази причина не получават допълнителни средства от РБ за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за деца след първи клас.

	Разпределението на средствата по този допълнителен компонент се
извършва по следния начин: -определя се броят на учениците в основните училища извън общинския
център -Безмер, Орляк и Зърне во - 422 ученика
определя се добавка за 1 ученик в основно училище извън общинския център в размер на 48,7826 лв. , съответстваща на тежест от 1 % в общия размер на средствата по ЕРС, разпределени по формула (2058628* 1 %) / 422
броят на учениците във всяко основно училище извън общинския център се умножава с добавката от 48.7826 лв. за един ученик и получената сума се прибавя като сума от допълнителния компонент за съответното училище.
Приложение 3

ПРАВИЛА

За промени в разпределението на средствата при изменение на стойностите по основни или допълнителни компоненти, въз основа на които се разпределят средствата по формулата

1. Разпределението на средствата по ЕРС за дейност "Общообразователни училища" при съставянето на бюджета на община Тервел обхваща 1 ОО % от определената в ЗДБРБ субсидия за тази дейност.

2. Разпределението на средствата по формулата се базира на броя на учениците за всяко общинско училище и общо за община Тервел по данни , посочени в Разчетите за натурални и стойностни показатели за съответната дейност в Община Тервел - 1534 ученика.

3. При извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет поради увеличение на броя на учениците спрямо посочения в разчета за натурални показатели за 2011 Г., ПРБК извършва корекция на средствата за отделните училища правопорционално на утвърдената формула и на промяната в броя на учениците за всяко училище, считано от датата на получаване на средствата и съгласно чл.39, ал.3 от ПМС NQ 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

4.В случай , че действителният брой на учениците в училищата е по-нисък от броя на учениците, посочен в разчета за натурални показатели за 2011 Г., и се формира превишение от полагащите се средства по ЕРС , разликата се отнася в резерв в съответната дейност по реда на чл.39, ал.2 от ПМС NQ 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

5.Корекциите по тА и 5 се извършват по реда на чл.39, аЛ.l от ПМС NQ 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.
ПРОТОКОЛ

От работна среща на директорите на общински училища, проведена на 28 февруари 2011 г. в Община Тервел

Основна тема:
Разпределяне на средствата за издръжка на общинските училища през бюджетната 2011 г., определени като общ размер, съответстващ на произведението от броя на учениците и единния разходен стандарт БРС за издръжка на 1 ученик в размер на 1342 лв.

РАЗИСКВАНИЯ:

I.Предложени допълнителни компоненти на формулата за разпределяне на средства:

1.I.Допълнителен компонент за ученик в средно общообразователно
училище с	относителна тежест 6.00 %. Този компонент касае
учениците, които учат в СОУ"Й.Йовков" гр. Тервел. Целта е да се осигурят допълнителни средства за училището, в което се провеждат олимпиади , обезпечава се работа по интереси на ученици в трите етапа на обучение - начален, прогимназиален , гимназиален от всички населени места в общината.

1.2. Допълнителен компонент за ученик в училище, което се отоплява на с течно гориво с тежест 6 %. Отчита се обстоятелството, че найголямото общинско училище в гр.Тервел вече се отоплява с газ, коетоснижава разходите му за издръжка, а началното училище вс.Каблешково се отоплява с твърдо гориво, което също е сравнителноевтино. Бюджетите на 5 общински основни училища обаче санатоварени с разходи за течно гориво - най-скъпото между трите видагорива. Освен това тези 5 училища са с малко ученици (110-180) иразходът за отопление представлява съществена част от издръжката им.

1.3.Допълнителен компонент за средищно училище в населено място под 1500 души с тежест 2 %. Добавката касае средищните училища в селата Нова Камена и Коларци. Те имат целодневна организация на обучение , съобразена с пътуващите ученици и по тази причина им се налага да ползват по-голям брой персонал. В същото време броят на
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учениците в тези училища не надвишава броя на учениците в несредищните основни училища.

l.4.Добавка за основно несредищно училище в населено място извън общинския център с тежест 1 %. Добавката цели да се осигурят приходи за училищата, които имат малък брой ученици, но не са средищни и по тази причина не получават допълнителни средства от РБ за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за деца след първи клас.

След съответните изчисления формулата за разпределение на средствата, получени по единен разходен стандарт в общинските училища на община Тервел,доби следния вид, съгласуван от директорите на училищата:

СФ=85 ЕРС*БУ+60/0 ДУСУ+60/0ДУУТГ +2ОIOДСрУ+1 о/оДОУИОЦ

Където

СФ - средства по формула
ЕРС - единен разходен стандарт
БУ - брой ученици
ДУСУ - добавка за ученик в средно училище
ДУУТГ - добавка за ученик в училище, отоплявано с течно гориво ДСрУ- добавка за ученик в средищно училище в населено място под
1500 ж.
	ДОУИОЦ- добавка за ученик в основно не средищно училище извън
общинския център

Съгласували формулата:

длъжност

