
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти, включени във формулите за училищата и детските градини

            Във формулата за разпределение на средствата, получени по  единни разходни стандарти между училищата в община Първомай се предвиждат 
допълнителни компоненти, отразяващи обективни географски  и демографски фактори, определящи различието в разходите на един ученик, както  
и показатели, отразяващи общинската образователна политика за дейност „Общообразователни училища”

            Средствата по допълнителните компоненти за дейност „Общообразователни училища” се разпеделят по следните правила : 

            1.Добавка за горивна технология – твърдо гориво и природен газ. По този критерий се разпределя 1% от средствата за дейността по стандарта, 
пропорционално на условен брой ученици. Условният брой ученици се определя, като действителният брой ученици се умножи с коефициент  К, който :

      при училища, отопляващи се  с твърдо гориво

   при училища, отопляващи се с природен газ

   при училища, отопляващи се с пелети

2.Добавка за отдалеченост от общинския център , повече от 6 км

За добавката за отдалеченост са заделени 0.25% от средствата по единни разходни стандарти. Такава добавка получават всички училища, отстоящи на 
повече от 6 километра от общинския център.При определяне на добавката най – напред се изчислява коефициент КДО по следния начин:

, където:

СО = 0.25%  от средствата по единния разходен стандарт.

БУ - брой ученици в n –тото училище.

О – отдалеченост в км



т.е. разделя се общата сума на средствата СО на сбора от произведенията на всички ученици , попадащи в групата и отстоянието на училището до общинския 
център.

Средствата, които ще получи всяко училище се определят, като произведение от броя ученици, отдалечеността  в км и коефициента КДО.

СО(1) = БУ(1)* О(1)*КДО;

СО(n) = БУ(n)* О(n)*КДО,

където СО(n)  са средствата на n- тото училище

             3.Резерв за нерегулярни разходи  - 1% от средствата за дейността по единни разходни стандарти.

            Средствата от резерва се предоставят на училищата при възникване на извънредни обстоятелства – природни бедствия и аварии, и за обезщетения на 
персонала при необходимост.

            Неразпределените към 15.11.2012 година средства от резерва за нерегуляри разходи се предоставят на училищата, пропорционално на средствата по 
формулата.

            4.Разпределение на средствата за логопедичен кабинет.

            Във формулата за дейност 1 322 „Общообразователни училища”, като допълнителен компонент се явява добавка за логопедичен кабинет  в размер на 0,25% 
от  единните разходни стандарти. Средствата се предоставят за финансиране  на логопедичния кабинет в СОУ „Проф.д-р А. Златаров” гр. Първомай, в който се 
обучават ученици от всички общински учебни заведения.  

Във формулата  за дейност 1 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”, като допълнителен компонент се явява добавка за 
логопедичен кабинет в размер на 0,25% ЕРС. Средствата се предоставят за финансиране  на логопедичния кабинет в СОУ „Проф.д-р А.Златаров” гр.Първомай, в 
който се обучават деца от всички общински детски заведения.

За  дейност 1 318 „Подготвителна полудневна група  в училище” няма допълнителни компоненти.


