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ЗАПОВЕД
№ З-00037/07.02.2019 г.
На основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал.3 и чл. 282, ал.6 от ЗПУО и
ПМС 344 от 21.12.2018г. на МС
ЗАПОВЯДВАМ :
УТВЪРЖДАВАМ:
Формула за разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти между
училищата на територията на Община Сърница за 2019 година, както следва:

I.

СФ=стандарт за институция стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без
професионална гимназия + стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище
коригирани с регионален коефициент 0,12.
Бюджетите на СУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Сърница, ОУ „Никола Й. Вапцаров”-с.
Побит камък и ОУ „Г.С.Раковски”- с. Медени поляни съгласно приложение от №1 до
№7.

II.

Основни компоненти по формулата:
III.

-

-

Правила за промени в разпределението на средства между училищата при изменение на броя на
учениците или стойностите по някой от другите компоненти на формулата въз основа , на които
се разпределят средствата:
Утвърдената формула за разпределението на бюджетните средства не се променя през
бюджетната година;
Средствата по формулата се разпределят съгласно брой ученици по училища по информационна
система „НЕИСПУО” към 1 януари 2019 г.;
Когато разчетеният брой на учениците, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 е по – висок от броя на учениците по информационна система „НЕИСПУО”
към 1 януари 2019г. за Община Сърница, до извършване на корекции, съгласно
Постановлението за изпълнение на Държавния Бюджет на Република България за 2019 г. по
бюджетите на общините с централния бюджет за 2019г. във връзка с настъпили промени в броя
на учениците за учебната 2019/2019г., Община Сърница като първостепенен разпоредител с
бюджет заделя като резерв разликата от средствата , формирана по съответния единен разходен
стандарт;
Когато разчетеният брой на учениците, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019г. е по –нисък от броя на учениците по информационна система „НЕИСПУО”
към 1 януари 2019г. за Община Сърница до извършване на корекции, съгласно Постановлението
за изпълнение на Държавния Бюджет на Република България за 2019 г. .по бюджетите на
общините с централния бюджет за 2019г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците
за учебната 2018/2019г., Община Сърница като първостепенен разпоредител с бюджет

ОБЩИНА СЪРНИЦА
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20
тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66
оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg

-

MUNICIPALITY OF SARNITSA
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str.
phone: 03547/2266, fax: 03547/2266
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg

разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя
пропорционално на средствата по формулата;
Корекции в разпределението на бюджетните средства се извършват при промяна в размера на
единния разходен стандарт;
При намаление на броя на учениците като цяло, освободените средства по основни и
допълнителни компоненти се преразпределят от ПРБ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Джемиле Пашова – гл. спец.
„Образование, култура и социални дейности” – Община Сърница
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
НЕБИ БОЗОВ
Кмет на Община Сърница
Изготвил:
Джемиле Пашова
Гл.спец. ОКСД – Община Сърница
Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт на Община Сърница
Съгласувал:
Исмаил Църенски
Гл.счетоводител на Община Сърница
Съгласувал:
Росен Ибишев
Директор на
СУ „Св.св. Кирил и Методий”
Гр. Сърница
Съгласувал:
Неджибе Дурльова
Директор на
ОУ „ Н. Й. Вапцаров”
С. Побит Камък
Съгласувал:
Ибрахим Али
Директор на
ОУ „Г.С.Раковски”
С. Медени поляни

