З А П О В Е Д
№ РД – 15 - 596
гр. Сливен, 24.02.2015 г.
На основание чл. 41а ал. 2 и 3 от Закона за народната просвета във връзка с
разпределението на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ във функция
„Образование” в Община Сливен,
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
І. Формули за разпределение на средствата по единни разходни
стандарти.
1. За целодневни детски градини, неприлагащи системата на делегиран
бюджет.
СФ = 92,22% ЕРС х БрД 3-4г. + 92,22% ЕРС х БрД в ПЦГ + 92,22% ЕРС х БрД
в ППГ + 92,22% ЕРС х БрД в ЯГ + 17000 лв.
където:
СФ – средства по формула
БрД 3-4г. – брой деца от 3 до 4 год. в целодневна детска градина и ОДЗ
БрД в ПЦГ – брой деца в подготвителна целодневна група в детска градина и ОДЗ
БрД в ППГ – брой деца в подготвителна полудневна група в детска градина и ОДЗ
БрД в ЯГ – брой деца в яслена група към целодневна детска градина и ОДЗ
Добавка за условно-постоянни разходи
Добавката се предоставя съгласно чл.12 от Постановление № 8 /16.01.2015 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и е в размер на
17000 лв. за детска градина.

2. За подготвителни полудневни групи към общобразователните
училища.
СФ = БрД в ППГ в ОУ х ЕРС
където:
БрД в ППГ в ОУ – брой деца в подготвителни полудневни групи в ОУ
3. За ученици в общообразователни училища.
СФ = 93,7% ЕРС х БУ + 30 лв. х БУОТГ + 27000 лв. + 12000лв. за логопедичен
кабинет + 3000 лв за високопланинско училище + РНР
където:
БУ – брой ученици
БУОТГ – брой ученици отоплявани с течно гориво
Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти:
Добавка за отопление
Добавката е в размер на 30 лв./ученик и се предоставя на училищата отоплявани с
течно гориво.
Добавка за условно-постоянни разходи
Добавката се предоставя съгласно чл.12 от Постановление № 8 /16.01.2015 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и е в размер на
27000 лв. за училище.
Добавка за логопедичен кабинет
Добавката е в размер на 12000 лв. и се предоставя на училищата, в които са
назначени учители на деца с езиково-говорни нарушения.
Добавка за високопланинско училище
Добавката е в размер на 3000 лв. и се предоставя на училищата, които се намират
във високопланински райони – ОУ с. Бяла и ОУ с. Стара река.

Резерв за нерегулярни разходи – РНР
Резервът за нерегулярни разходи е в размер на 0,5% от средствата по единния
разходен стандарт. Той се заделя при първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
съгласно т. 3 и 4 от Правилата за промени в разпределението на средствата във
функция „Образование” в Община Сливен.
4. За ученици на индивидуална форма на обучение.
СФ = БУ х ЕРС
където:
БУ – брой ученици на индивидуална форма на обучение
5. За ученици на самостоятелна форма на обучение.
СФ = БУ х ЕРС
където:
БУ – брой ученици на самостоятелна форма на обучение
ІІ. Правила за промени в разпределението на средствата – съгласно
Приложение № 1.
Изпълнението на заповедта възлагам на отдел „Бюджет ”.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмета по
икономическа политика и финанси на Община Сливен.

К М Е Т:
/инж. КОЛЬО МИЛЕВ/
ВА/ВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
П Р А В И Л А
за промени в разпределението на средствата
във функция “Образование” в Община Сливен
1. Първостепенния разпоредител по бюджета извършва промяна по бюджета
на заведенията при изменение на броя на децата и учениците съгласно чл.28 ал.1 от
ПМС№8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2015 г. и при последващи промени извършени от Министерството на
финансите по утвърдената формула.
2. Предоставените допълнителни средства съгласно нормативни актове, които
нямат целеви характер се разпределят по утвърдената формула.
3. Увеличението на броя на учениците след 15.09.2015 г. се финансира от
резерва за нерегулярни разходи след извършване на вътрешни компенсирани
промени по бюджетите на учебните заведения считано от 01.10.2015 г. Корекцията
се извършва при увеличение над 10 ученика и намаление над 20 ученика в училище.
При увеличение броя на учениците в Община Сливен недостига на средства се
финансира от резерва за нерегулярни разходи , а при намаление остатъка се добавя
към него.
4. Неразпределените към 15.11.2015 г. средства от резерва за нерегулярни
разходи се предоставят на училищата като се разпределят пропорционално на броя
на учениците.
5. При прехвърляне на логопедичен кабинет от едно училище в друго,
пропорционалната част от полагащите се средства се прехвърлят

в приемното

училище. При закриване на логопедичния кабинет пропорционалната част от
средствата се добавят към резерва за нерегулярни разходи .

