ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 20
25.02.2009 г.
/Протокол № 3/
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
Общинският съвет
РЕШИ:
1.
Утвърждава формула за разпределение на средствата в
училище, както следва:
СФ = (90% х ЕРС х БУ) + 7% ДУТчГ+1,5% ДУГЕ +0,5%
ДУСОП+1% Р,
където:
- СФ – средства по формулата;
- ЕРС – единен разходен стандарт;
- БУ – брой ученици;
- ДУТчГ – добавка за ученици, отоплявани на течно гориво;
- ДУГЕ – добавка за ученици в гимназиален етап;
ДУСОП – добавка за ученици със специални
образователни потребности;
- Р – резерв.
1.1. Одобрява правила за разпределение на резерва в
общообразователните училища:
1.1.1. Покриване на разходи за обезщетения на персонала
при пенсиониране.
1.1.2.
Когато разчетният
брой
ученици,
по
който
първостепенният разпоредител с бюджетни кредити
получава
средства със Закона за държавния бюджет, e по – висок от
действителния по информационна система „АдминМ”, средствата се
заделят в резерва до извършване на корекция.
1.1.3. След предварителна експертна оценка, средствата от
резерва да се разпределят при нужда от възникнали аварии на
сграден фонд от природни бетствия.
1.1.4. След покриване на разходите по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.3. и
реализирана икономия, средствата се разпределят, съгласно
формулата по т. 1.
2.
Утвърждава формула за разпределение на средствата в
общежитие, както следва:
СФ = (94 % х ЕРС х БВ) + 3 % ДВОЕл+1 % ДВТвГ +1 %
ДВООЦ+1% Р,
където:
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- СФ – средства по формулата;
- ЕРС – единен разходен стандарт;
- БВ – брой възпитаници;
- ДВОЕл – добавка за възпитаници, отоплявани с ел. енергия;
ДВТвГ – добавка за възпитаници, отоплявани с твърдо
гориво;
ДВООЦ – добавка за възпитаници, отдалечени от
общинския център над 20 км;
- Р – резерв.
2.1. Одобрява правила за разпределение на резерва в
общежитията:
2.1.1.
Когато разчетният брой възпитаници, по който
първостепенният разпоредител с бюджетни кредити
получава
средства със Закона за държавния бюджет, e по – висок от
действителния по информационна система „АдминМ”, средствата се
заделят в резерва до извършване на корекция;
2.1.2. Покриване на разходи за обезщетения на персонала при
пенсиониране.
2.1.3. След предварителна експертна оценка, средствата от
резерва да се разпределят при нужда от възникнали аварии на
сграден фонд от природни бетствия.
2.1.4. След покриване на разходите по т. 2.1.1 , 2.1.2 и 2.1.3 и
реализирана икономия, средствата се разпределят, съгласно
формулата по т.2.
3.
Утвърждава формула за разпределение на средствата в
детски градини, както следва:
СФ = 100 % х ЕРС х БД,
където:
- СФ – средства по формулата;
- ЕРС – единен разходен стандарт;
- БД – брой деца.
4. В предложението за бюджета на община Етрополе за 2009 г.
да се включи клауза с текст „ Определя средства за извънучилищни
и извънкласни дейности в системата на средното образование в
размер на 15 лв. на ученик. Средствата се осигуряват по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити,
финансиращи дейности по образованието, и по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния бюджет.”
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