Общинска администрация – Брезово, област Пловдив
гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” №25, тел. 03191/3010, факс 03191/2701

Заповед
№ 95
гр. Брезово, 14.02.2014г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка прилагане разпоредбите на чл.41а и чл.
41б от ЗНП и ПМС № 3/ 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
1. През 2014 г. общинските училища да прилагат системата на делегирани
бюджети.
2.Директорите на училищата са второстепенни разпоредители с бюджет –
на самостоятелен бюджет и бюджетна банкова сметка.
Директорът на всяко училище има право:
2.1 Да се разпорежда с определените по формулата средства и да извършва
разпределението им по параграфи
2.2 Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската
натовареност и броя на учениците в групи и паралелки, съобразно
нормите, определени със съответните подзаконови нормативни актове на
МОН
2.3 Самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки
прилагането на учебния план, съобразявайки се със средствата за
финансиране
2.4 Да реализира собствени приходи, включително приходи от наеми на
предоставената им за ползване общинска собственост.
2.5 Да извършва компенсирани промени между дейности по плана за
приходите и разходите не по-късно от 3 дни преди изтичане на
съответното тримесечие, като за извършените промени уведомява
първостепенния разпоредител с бюджет
2.6 При условие, че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет
на училището да извършват основни ремонти и да придобиват
дълготрайни активи за сметка на средства с източник съгл. чл.41, ал.1 от
ПМС №3/ 15.01.2014 г.
2.7 Да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките
на средствата по делегираните бюджети.
3. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
дейност 322 „Общообразователни училища” и дейност 318 „Предучилищна
полудневна подготовка в училище” както следва:
А. За дейност 322
СФ = БУ х ЕРС + 18000 УПР
Където
СФ - средства по формулата
ЕРС - единен разходен стандарт- /489.1590 – 3.18000/: 489 = 1479.57 лв.
БУ- брой ученици към 01.01.2014 г.
УПР – условно постоянни разходи съгл. чл. 13 на ПМС №3/ 15.01.2014 г.
Формулата се прилага от началото на бюджетната 2014 г. и не може да
бъде променяна
Б.За дейност 318
СФ = БУ х ЕРС лв. х 100 %
ЕРС за 2014 г. = 940 лв
4. Делегираният бюджет на второстепенните разпоредители с бюджетни
средства за 2013 г. е както следва:
показатели
Преходен остатък
от 2012 г.
I. Полагащи се
средства по
стандарт
За ученици
редовна форма на
обучение
За ученици
самостоятелна
ф.на обучение
За деца в ППГ
За ученици на
ресурсно
подпомагане
Дофинансиране за
маломерни
паралелки съгл.
Наредба №7
Добавка по ПМС
№ 308
Добавка за МТБ
За целодневна
организация

СОУ
гр. Брезово
215021 лв.

ОУ
с.Стрелци
125 лв.

364 х 1479.57 =
538563.48 лв.

97 х 1479.57 =
143518.29 лв.

НУ
с. Борец
2500 лв.

Общо:
217646 лв.

28 х 1479.57 =
41427.96 лв

723509.73 лв.

48 х 320 = 15360 лв. 8 х 320 = 2560 лв.

9 х 320 = 2880 лв.

20800 лв.

14100 лв.

7 х 318 = 2226 лв.

15 х 940 = 14100
лв.
2 х 318 = 636 лв.

2027.25 лв.

1 х 318 = 318 лв.

8784.75 лв.

8559.5 лв.

3180 лв.

19371.5 лв.

154 х 72 = 11088 лв. 46 х 72 = 3312 лв.

43 х 72 = 3096 лв.

17496 лв.

364 х 25 = 9100 лв.
По проект
BG051PO001 –
3.1.06

28 х 25 = 700 лв.
24 х 520 = 12480
лв.съгл. ПМС №
186/ 07.09.2010 г.

12225 лв.
12480 + по
проект
BG051PO001
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97 х 25 = 2425 лв.
По проект
BG051PO001 –
3.1.06

– 3.1.06
ИИД
УПР
Всичко:

364 х 14 = 5096 лв.
18000 лв.
601460.73

97 х 14 = 1358 лв.
18000 лв.
180276.04

28 х 14 = 392 лв.
18000 лв.
102271.46

54000 лв.
884008.23 лв.

Забележка:
В разчетените средства по ЕРС, които се разпределят на училищата за
2014г. по формулата за делегирания бюджет, не са включени целевите
средства, които допълнително учебните заведения получават за:
- стипендии
- за компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия
персонал и на пътуващите ученици до 16 г. възраст
- за безплатни учебници и учебни помагала
- за подпомагане развитието на физкултурата и спорт по ПМС № 129/
11.07.2000 г.
- средства по Национални и Европейски програми за развитие на
образованието, както и всички други целеви средства, за които има
отделно регламентиран ред и условия за разпределение.
5. Формулата за разпределение на средствата се утвърждава и изпълнява
на 100 % от определените със ЗДБРБ за 2014 г. по ЕРС.
6. Когато ПРБ е възложител по договор за обществена поръчка за доставка
на стоки или предоставяне на услуги, стойността им се приспада от
средствата по формулата, като размерът им за годината се определя от
директора на училището и зависи от реално потребеното/заявеното/.
7. Текущото изпълнение на средствата по формулата е 1/3 месечно от
тримесечното разпределение на държавния трансфер за общините,
регламентирано в чл. 53, ал.1 на ЗДБРБ за 2014 г.
8. Средствата по утвърдения делегиран бюджет, както и целевите средства,
се предоставят на училищата в срок до 7 работни дни от получаването им
от централния бюджет.
9. ПРБ предоставя ежемесечно до 10-то число текуща информация на
директорите на училищата за разпределените средства по компонентите
на формулата.
10. Директорите на училищата представят ежемесечно до 7-мо число отчет
за касовото изпълнение на утвърдения им бюджет
11. Директорите на училищата предоставят всяко тримесечие на Общо
събрание на работниците и служителите и на училищните настоятелства
информация за изпълнението на бюджета на училището.
12. В срок не по-късно от 16.03.2014 г. на интернет страницата на общината
се публикува информация за разпределението на средствата по
компонентите на формулата и по видовете дейност за общинските
училища, прилагащи системата на делегиран бюджет.
13. Училищата публикуват на своята интернет страница или на страницата
на общината утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му
14. ПРБ предоставя информация на директорите на училищата при
извършването на промени в разпределението на средствата по формулата,
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както и при извършени промени във взаимоошношенията на общината с
централния бюджет, касаещи сферата на образованието.
15. Всички приходи на училищата са делегирани, включително приходите от
собственост.
16. В срок до 10.03.2014 г.директорите на общинските училища да
представят за утвърждаване от ПРБ бюджета на училището, който
включва приходи, разходи, трансфери и финансиране.
17. При разпореждането със средствата на училището/ чл.41б, ал.1, т.3 от
ЗНП/ в условията на делегиран бюджет се прилага системата на двоен
подпис и предварителен контрол за законосъобразност.
III.Правила за промени в разпределението на средствата между
училищата
1. Разпределението на средствата между училищата по утвърдената формула
се извършва въз основа на броя на учениците по информационната система на
МОН „АДМИН” към 01.01.2014 г.
2. Промяна в разпределението на средствата между училищата по
формулата се прави веднъж годишно въз основа на промени в броя на
учениците към 15.09.2014 г. или при промяна в стойността на единните
разходни стандарти.
3. При намаление на броя на учениците, освободените средства по
компонентите на формулата, които се разпределят на брой ученици, се отнасят
към резерва в делегирания бюджет на училището
4. При увеличение на броя на учениците и при условие, че не бъде
извършена корекция по бюджета на ПРБ за увеличения брой ученици,
недостигът на средства се финансира от бюджета на общината.
Настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските училища,
на главния счетоводител и на гл.специалист „Образование и култура” в ОбА за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Иван Баръмски
– директор на дирекция „Обща администрация”.

инж. Радньо Манолов: П
/кмет на община Брезово/
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