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Приложение № 3 

Правила за промени в разпределението на средствата между общинските училища и детски 
градини  при  изменение  на  броя  на  учениците  и  децата  или  на  стойностите  по  други 
показатели, въз основа на които се разпределят средствата по формулите: 

1.  За разликата между разчетения  брой    на    децата и  учениците,  предвиден  със ЗДБРБ  за 
2014  г.  и  броя  на  децата  и  учениците  по  информационната  система  „Админ М”  към  01.01.2014 
година,  до  извършването  на  корекции  по  реда  на  чл.  25,  ал.1  от  ПМС  №  3/15.01.2014  г.  за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ, община Първомай прилага изискванията на  чл. 25, ал. 2 и 
ал. 3 от същото постановление. 

2.  Разпределението  на  средствата  между  училищата  и  детските  градини  се  извършва  въз 
основа на  броя на  децата и  учениците по  информационната  система    на МОН    „Админ М” към 
01.01.2014 година. 

І. За дейност 1 322 „Общообразователни училища”: 

1.  Броят  на  учениците  за  дейност  „Общообразователни  училища”  по  „Админ  М”  към 
01.01.2014  г  е  1764  ученика,  а  средствата  по  ЗДБРБ    за  2014  година  са  разчетени  на  база  1786 
ученика.  На  основание  чл.  25,  ал.  2  от  ПМС №  3  от  15.01.2014  г  година  за  изпълнението  на 
държавния бюджет на Република България за 2014 година, резервът, от разликата на средствата в 
размер  на  32120  лв.  се  заделя  от    първостепенния  разпоредител  с  бюджет  до  извършване  на 
корекции  по  реда  на  ал.  1,  чл.  25  от  същото  постановление.  Единният  разходен  стандарт  за 
дейността е 1460 лв. 

2. Корекция в разпределението  на средствата по формулата може да се извършва : 
а/ При промени на единен разходен стандарт от МС – пропорционално на времето, за 

което е извършена промяната на база брой ученици по формулата; 
б/ При промени на броя на учениците в началото на учебната година, като същите се 

отразяват  като  корекции  по  разпределение  на  средствата  по  формулата,  считано  от  01.10.2014 
г.(чл. 60, ал. 2 от ПМС № 3/2014 г. за изпълнението на ДБРБ за 2014 г.) 

в/ При  структурни промени  (закриване  /  преобразуване  на  училища),  средствата  се 
пренасочват към училищата – приемници на учениците; 

г/ При промяна на минималния размер на  добавката  за  условно постоянни  разходи 
съгласно чл. 13 от ПМС № 3/2014 г. за изпълнението на ДБРБ за 2014 г.) 

ІІ. За дейност 1 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения ” : 

1. Действителният  брой на  децата от  3  до  4 години включително,  в  населено място  с над 
1500 жители  по „Админ М” към 01.01.2014 г е 295 деца, а средствата по ЗДБ на РБ за 2014 година 
са разчетени за 237 деца, т.е. за 58 деца помалко. ЕРС за дейността е 1540 лв. 

2. Действителният брой на децата от 3 до 4 години включително, в населени място с до 1500 
жители по „Админ М”  към 01.01.2014 г е 51 деца, а средствата по ЗДБ на РБ за 2014 г са разчетени 
за 45 деца, т.е. за 6 деца помалко. ЕРС за дейността е 1665 лв. 

3.  Действителният  брой  на  децата  на  5  –  6  години  в  подготвителна  целодневна  група  в 
детска градина и обединено детско заведение към 01.01.2014 г по „Админ М” към 01.01.2014 г. е 
400  деца,  а  средствата  по  ЗДБРБ  за  2014  г  са  разчетени  за  374  деца,  т.е.  за  26  деца  в помалко. 
Единният разходен стандарт за дейността е 1783 лв. 

4. Действителният брой на децата в яслена група в ОДЗ по „Админ М” към 01.01.2014 г. е 73 
,  а  средствата  по  ЗДБ  РБ  за  2014  г  са  разчетени  за  74  деца,  т.  е.  за  1  дете  в  повече. Единнният 
разходен стандарт за дейността e  1080  лв.



Компенсираната разлика между децата по данни от информационната система на МОН по 
«Админ М» към 01.01.2014 г. и разчетеният брой на децата, предвидени със ЗДБРБ за 2014 г е 89, а 
стойността на средсвата за разликата е в размер на 144588 лв. –недостиг (чл. 25, ал. 3 от ПМС № 
3/2014 г за изпълнението на ДБРБ). Този недостиг е разпределен пропорционално на средствата по 
формулата до извършване на корекция по реда на ал. 1, чл.25 от ПМС № 3 от  14.01.2014 г. 

5.  Корекция  в  разпределението  на  средствата  по  формулата  може  да  се  извършва  при 
промени на единен разходен стандарт от МС – пропорционално на времето, за което е извършена 
промяната на база брой деца по формулата. 

ІІІ. Дейност 1 318 „Подготвителна полудневна група  в училище” 

1.Действителния  брой  на  децата  за  дейност  „Подготвителна  полудневна  група  в  детска 
градина, обединено детско заведение или училище”  по „Админ М” към 01.01.2014 г. е 29 деца, а 
средствата са разчетени по ЗДБ на РБ за 2014 година за 30 деца, т.е. за 1 дете  в повече. Съгласно 
чл. 25, ал. 2 от ПМС № 3 от 15.01. 2014 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ, средствата в размер на 940 
лв. са заделени от първостепенния разпоредител с бюджет  като резерв до извършване на корекция 
по реда на ал. 1, чл. 25 от същото постановление. Единният разходен стандарт за дейността е 940 
лв. 

2  Корекция  в  разпределението  на  средствата  по  формулата  може  да  се  извършва  при 
промени на единен разходен стандарт от МС – пропорционално на времето, за което е извършена 
промяната на база брой деца по формулата.


