Мо.

41

0

ЗАПОВЕД

(25

аа

26. оо.

2021 година

282 ал.7 от Закона за
с
основание чл.44, ал.1, т.Т и ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл.
от обсъждане с директорите на не
предучилищно и училищното образование и протокол
На

специализираните училища

в

Община Кирково,

УТВЪРЖДАВАМ
образователни стандарти за
Формула за разпределение на средствата получени по държавни
2021 година.
делегираните от държавата дейности във функция Образование

за

Формула по дейност
1.

гимназии
Дейност 322 Неспециализирани училища без професионални
СФ-99

96 Х

(БИ х СИ

Х

196 Р
РК) + (БП х СП х РК) + (БУ х СУ х РК) +

Където
Средства по формулата
БИ
брой институции
СИ
стандарт за институция
БП
брой паралелки
СП
стандарт за паралелка

СФ

БУ
СУ

- брой

-

ученици
стандарт за ученик
регионален коефициент

- резерв

РК
Р

-

Правила за разпределяне на средствата по формулите
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

по държавния
разпределя 100986 от получените средства определени
образователен стандарт ПГУ
на 10096 в училищата
Субсидията за професионални паралелки се разпределя

ПРБ

,

където има такива паралелки
на 10096 в
Субсидията за самостоятелна форма на обучение се разпределя
училищата, където има такива ученици
1009656 в училищата, където има
Субсидията за стипендии се разпределя на
стипендианти
се разпределя на 10096 в
Субсидията за целодневна организация на учебния процес
на учебния процес
училищата където се организира целодневна организация
на 10096 в училищата където
Субсидията за ресурсно подпомагане се разпределя
има ученици на ресурсно подпомагане
съгласно чл.16а от Наредба
Субсидията за занимания по интереси , се разпределя,
ПУО където има сформирани групи
за финансиране на институциите в системата на
за занимания по интереси
от
Субсидията за подпомагане на храненето на учениците
на 10096

1

до 4 клас се разпределя

база св предоставя на 10096 в училищата
Допълващ стандарт за материалната
между неспециализираните
10. ПРБ разпределя на 10096 получените средства
на база
като 9994 от тях се разпределят
училища, без професионални паралелки
за всяко училище
1
БИ ХСИ + БП Х СП +БУ х СУХ РК и е резерв
от НЕИСПУО Национална електронна
1. Разчетения брой на учениците е на база данни
МОН
и училищно образование на
информационна система за предучилищно
РМС Мо 790 от 30 октомври 2020 година.
12. Стандартите са определени съгласно
по време на бюджетната
13. Утвърдените формули не могат да бъдат променяни

9.

година
в
в съответствие с формулите
14. ПРБ извършва корекция по бюджета на училищата
следните случаи
и
на брой ученици, както групи
При промяна на основния компонент
1441.
на оптимизация , на база
отразени в НЕИСПУО или в следствие

паралелки
средногодишен брой ученици.

14.2.

да бъде
Когато в началото на годината е необходимо
и паралелките
големия брой ученици, както и на групите

финансиран по

от резерва остават на
размер на 196 от средствата. Средствата
с бюджет.
разпореждане на първостепенния разпоредител
за
Средствата от резерва се изразходват
на които ще се затрудни учебния
Аварийни ремонти , без отстраняването
154.

15. Резервъте

в

процес

събития и природни бедствия
Други обективни фактори, условни
след експертна оценка на
Средствата от резерва се предоставят
15.3.
събитието
общината за обективността на
15.11.2021
година средства от резерва се
Неразпределените към
15.4.
пропорционално по броя на
предоставят на училищата, като се разпределят

15.22.

учениците
Контрол по изпълнението на заповедта
Заместник кмет на Община Кирково

възлагам на Валентина Димитрова

-

на утилищата, на
Заповедта да се сведе до знанието на Директорите
Началник отдел ФД и главен счетоводител
счетоводителите на училищата м-на
сведение и изпълнение.

ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН:
КМЕТ НА ОБЩИНА

.......-

ан ние

КИРКОВО-7

Изготвил
Марияна Бонева:...................
Н-к

отдел ФД

и гл.

счетоводител

- за

