ОБЩИНА СИТОВО
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7583 с.Ситово, ул.”Трети март”72, тел: 08663/711, факс: 08663/712, e-mail: sitovo@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 40a /25.02.2009г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
прилагането на разпоредбите на §68 и §69 от ПЗР на
ЗДБРБ за 2009г., чл.6 от ПМС № 27 от 09.02.2009г. за
изпълнение на ЗДБРБ за 2009г. и проведена работна
среща с директорите на общообразователните училища в
Община Ситово на 23.02.2009г.

УТВЪРЖДАВАМ:
А./ Формула за разпределение на 100% от средствата по
единен разходен стандарт за общообразователни училища
на територията на Община Ситово за 2009г., както следва:
СФ = 95%*ЕРС*БУ+5%ДТГ

Където:
СФ – средства по формулата
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици към 01.01.2009г.
ДТГ – добавка за течно гориво

Формулата има основни и допълнителни компоненти

(Разпределението на средствата по ОКФ и ДКФ е съобразено с § 68, ал.5 от ПЗР на
ЗДБРБ за 2009г.)
I.
Основни компоненти формулата /ОКФ/ (В съответствие с
§68, ал.4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009г).:

ЕРС – единен разходен стандарт ;
БУ – брой ученици ;
Средствата по ОКФ = 95%*ЕРС*БУ
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II.

Допълнителни компоненти на формулата /ДКФ/(В
съответствие с §68, ал.4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009г).:

ДТГ – добавка за течно гориво
Средствата по ДКФ = 5% от средствата по ЕРС, в т.ч.
ДТГ – добавка за течно гориво в размер на 5% от средствата по
ЕРС;

III.

Правила за разпределение на допълнителните
компоненти по формулата:

ДТГ – добавка за течно гориво – по 283.20906 лева за всеки ученик,
там където училището се отоплява с течно гориво.
Така утвърдената формула е в сила от 01.01.2009г. и не може да
бъде изменяна по време на бюджетната 2009г.
IV.

Правила за промени в разпределение на средствата
между училищата при изменение на броя на децата и
учениците, и единния разходен стандарт:

Корекции в средствата по формулата се извършват от ПРБК при
определени условия – само при промяна на стойността на някой от
основните компоненти на формулата (размер на единния разходен
стандарт и броя на учениците) или допълнителните компоненти
1. Корекции в средствата по формулата при промяна на единния
разходен стандарт се извършват след промяна на бюджетните
взаимоотношения между МФ и общината.
2. Корекции в средствата по формулата при промяна на броя на
учениците да става два пъти в годината: считано от 01.01.2009г. за
календарната година и считано от 01.10.2009г. за учебната 2009/2010г.
Корекциите да стават по следните варианти:
2.1. База за определяне на броя на децата по формулата - приемат
се данните към 01.01.2009г. по информационната система на МОН
“Админ-М”
2.2. Ако разчетеният брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за
2009г. е по-висок от броя на учениците по информационна
система“Админ-М” към 01.01.2009г. – ПРБК заделя като резерв
разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен
стандарт, до извършването на корекция за намаление на средствата.
2.3. Ако разчетеният брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за
2009г. е по-нисък от броя на учениците по информационна
система“Админ-М” към 01.01.2009г. – ПРБК разпределя средствата по
формулата, като недостигът се удържа пропорционално на средствата
по формулата, до извършване на корекция за увеличение на
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средствата. След извършване на корекцията удържаните средства се
възстановяват.
2.4. Ако след корекцията действителният брой ученици е по-малък
от броя на учениците по информационна система“Админ-М”, се
формира превишение на полагащите се средства по единни разходни
стандарти, което може да се използва за увеличаване на средствата,
разпределени по формулата.
2.5.Ако след корекцията действителният брой ученици е по-голям от
броя на учениците по информационна система“Админ-М”, се формира
недостиг на полагащите се средства по единни разходни стандарти,
който се удържа пропорционално на средствата по формулата.

Б./ Правила за изпълнение на разходите
1. Съгласно чл.17 на ЗДБРБ за 2009г., нелихвените разходи и
трансфери от държавния бюджет са утвърдени в размер на
90%.Останалите 10% могат да се предоставят частично по видове
разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерски
съвет, при положително развитие на макроикономическите и
бюджетните показатели.
2. По т. А./ ПРБК утвърждава формулата за 100% от
определените със ЗДБРБ за 2009г. и ЕРС средства. Изпълнението
на 90 на сто или на друг процент, ако такъв бъде определен с акт на
Министерски съвет, се извършва пропорционално по звена и по
компоненти на формулата, в частност:

90%СФ = 90%*(95%*ЕРС*БУ)+90%*(5%*ДТГ)

Неутвърдените разходи в размер 10 на сто се планират и
утвърждават в § 97-00 “Резерв за непредвидени и неотложни
разходи” по бюджетите на общинските училища.
3. В съответствие с чл.7 от ПМС № 27 от 09.02.2009г. ПРБК
предоставя на училищата средствата по единни разходни
(съобразявайки се с разпоредбите на чл.17 и чл.18 от ЗДБРБ за
2009г.), разпределени по формула, в срок до 7/седем/ работни дни
от получаването им от централния бюджет. Това предполага следния
график на разпределение на средствата по формулата – 1/3
месечно от тримесечното разпределение на държавния трансфер за
общините, регламентирано с чл.12 от ЗДБРБ за 2009г.
(30%:25%:20%:25% по тримесечия).
4. В съответствие с чл.14 от ПМС № 27 от 09.02.2009г. са
определени средства за извънкласни и извънучилищни дейности в
размер на 15.00 лева на ученик. Средствата се разпределят изцяло
между училищата в община Ситово. Тези средства не се
разпределят по формулата.
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Допълнителните средства се разпределят в зависимост от датата
им на получаване.
ПРБК не може да използва средствата, които са получени по
единни разходни стандарти за финансиране на други дейности.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на:
зам.Кмет „Хуманитарни дейности и общ. собств.” - Севджан Адем
гл.счетоводител - Венета Иванова
Директор на ОУ „Г.С.Раковски” – с.Ситово - Йордан Недев
Директор на ОУ „Отец Паисий” – с.Добротица - Златан Вълчев
Директор на ОУ „Стефан Караджа” – с.Искра - Нели Чолакова –Кирова
за сведение и изпълнение.

Кмет на Община Ситово:
/инж.Н.Неделчев/

4 of 4

