Приложение № 1
ІІІ. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за делегирани от държавата дейности за 2017 г., за финансиране
на дейности от ЕБК във функция „Образование” се състоят от следните компоненти:
1.Основни компоненти:
a. Стандарт за дейността на едно дете или ученик, съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 година и Решение № 920 от 02.11.2016 година за изменение на Решение № 304 на Министерски съвет от
2016 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017
година.
b. Брой деца/ученици съгласно данните от национална електронна информационна система за предучилищното и училищното
образование на МОН, към 01.01.2017 година.
2. Допълнителни компоненти - определят се с чл.282, ал.18, ал. 19, т. 2 от ЗПУО, чл. 12 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Правилата за промени в разпределението на средствата, получени по стандарти за
делегирани от държавата дейности, за финансиране на дейности от ЕБК във функция „Образование” за 2017 г. в Община Първомай,
съгласно Приложение № 3.
Община Първомай е в група № 5 съгласно Разпределение на общините по групи при прилагане на стандартите за общообразователните
училища по Приложение № 5 към т. 5 на Решение № 304 от 26 април 2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година.
Формули за дейности от ЕБК за 2017 г. във функция „Образование”:
ДЕЙНОСТ 311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Прилага се за 7-те общински детски гради.
СФ311 = ОКФ + ДКФ
ОКФ = БД1 *С1*100% + (БД2*С2 + БД3*С3)* 90,75%
ДКФ = (БД2*С2 + БД3*С3)*(100 – 90,75%)= (БД2*С2 + БД3*С3)*9,25%ДУПР
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където:
СФ311 – средства по формула за дейност 311;
ОКФ – основни компоненти по формулата;
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата;
БД1 – брой деца в яслена група в ДГ, към 01.01.2017 година, съгласно НЕИСПУО на МОН;
БД2 – брой деца от 2 до 4 години, включитилно в ДГ, към 01.01.2017 година, съгласно НЕИСПУО на МОН;
БД3 – брой деца в подготвителна целодневна група в ДГ, към 01.01.2017 година, съгласно НЕИСПУО на МОН;
С1 - стандарт за деца в яслена група в ДГ-1244 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017
година;
С2 – стандарт за деца от 2 до 4 години (включително) в ДГ – 1914 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за
прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.;
С3 – стандарт за деца в подготвителна целодневна група в ДГ- 2176 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за
прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.;
ДУПР – добавка за условно постоянни разходи в размер на 19000 лв, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за
изпълнението на ДБРБългария за 2017 г.;
ДЕЙНОСТ 318-ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ
Прилага се за двете подготвителни полудневни групи в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Първомай и ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково,
при стандарт за делегирана от държавата дейност за едно дете – 1117 лв.
СФ318 = БД(ППГУ)*С*100%
където:
СФ318 – средства по формула за дейност 318;
БД(ППГУ) – брой деца в полудневна подготвителна група в училище, към 01.01.2017 година, съгласно НЕИСПУО на МОН;
С – стандарт за едно дете – 1117 лева, съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в
делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
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Прилага се за 13-те общински неспециализирани училища, второстепенни разпоредители с бюджет, без ПГСС „Васил Левски”, град
Първомай
- Дневна форма на обучение, със Стандарт за делегирана от държавата дейност на един ученик – 1701 лв:
СФ322 = ОКФ + ДКФ
ОКФ = БУд.ф.*С* 89.63%
ДКФ = БУд.ф.*С.*(100 – 89.63)% = БУд.ф.*С*10.37% ДУПР
където:
СФ322 – средства по формула за дейност 322;
ОКФ – основни компоненти по формулата;
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата;
БУд.ф. – брой ученици І – ХІІ клас в неспециализираните училища, без професионални гимназии, дневна форма на обучение, съгласно
НЕИСПУО на МОН, към 01.01.2017 година-1809;
С – стандарт за дейност 322;
ДУПР - добавка за условно постоянни разходи в размер на 29 000 лв. за всяко училище, без защитени училища, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 и
ал. 5 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на ДБРБългария за 2017 г.;
- Самостоятелна форма на обучение, със Стандарт за делегирана от държавата дейност на един ученик – 373 лв.:
Средствата за самостоятелна форма на обучение се формират като броя на учениците самостоятелна форма се умножи по стандарт – 373 лв.
ДЕЙНОСТ 326-ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
Съгласно чл.282, ал.17 от ЗПУО не се утвърждават формули за дейности, по които получател на средствата е само едно училище.
Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай получава на 100 % средствата от държавния бюджет за
финансиране по стандарти за делегирани от държавата дейности за 2017 г., защото е единственото училище в дейност „Професионални
гимназии” на територията на Община Първомай и не участва в разпределението на средствата между останалите общински училища.
- Дневна форма на обучение, със Стандарти за делегирана от държавата дейност на един ученик:
- селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина – 2458 лв., с брой ученици VIII – ХІІ клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към
01.01.2017 година – средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 2 458 лева;
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- стопанско управление и администрация, и социални услуги – 1614 лв, с брой ученици VIII – ХІІ клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към
01.01.2017 година - средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 1 614 лева;
- Задочна форма на обучение, със Стандарт за делегирана от държавата дейност на един ученик – 924 лв., ., с брой ученици VIII – ХІІ
клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към 01.01.2017 година-средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 924 лева;
- Самостоятелна форма на обучение, със Стандарт за делегирана от държавата дейност на един ученик – 373 лв., с брой ученици
VIII – ХІІ клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към 01.01.2017 година-средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт
373 лева;
- Средства от допълващи стандарти и нормативи:
- Допълващ стандарт за материала база на учениците в дневна форма на обучение за 2017 г. - 25 лв., средствата се формират като броя
на учениците се умножи по стандарт 25 лева
- Норматив за стипендии на ученик, след завършено основно образование:
o За ученик в професионална гимназия, направление” „Стопанско управление и администрация и социални услуги”- стандарт
87 лв. Средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 87 лева.
o За ученик в професионална гимназия и професионална паралелка-без направление „Стопанско управление и
администрация и социални услуги”- стандарт 97 лв. Средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт
97 лева.
ДЕЙНОСТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ
Средствата, получени от държавния бюджет, за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностното развитие се разпределят на база
брой деца/ученици в съответната общинска институция от системата за предучилищно и училищно образование, при норматив за създаване
на условия за приобщаващо образование – 326 лв. и норматив за ресурсно подпомагане – 2190 лв.
Средства за норматив за създаване на условия за приобщаващо образование = БД/У*326 лв.
където:
БД/У– брой деца/ученици
Средства за норматив за ресурсно подпомагане = БД/У*2190 лв.
където:
БД/У– брой деца/ученици
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