Приложение № 1
ІІІ. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Средствата по бюджета на Община Първомай за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на децата и учениците за 2015 г. се
разпределят по следните формули , в зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2015 година :
1. ДЕЙНОСТ 1 322. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО Е Р С ЗА 2015 Г. МЕЖДУ 13 ТЕ ОБЩИНСКИ
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРИ ЕРС НА УЧЕНИК – 1488 лв.
СФ = ОКФ + ДКФ
ОКФ = БУ* ЕРС* 88.81%
ДКФ = БУ*ЕРС*(100 – 88.81)% = БУ*ЕРС*11.19% = БУ*ЕРС*10.94%ДУПР + БУ*ЕРС*0,25%ДЛК
където:
СФ – средства по формула
ОКФ – основни компоненти по формулата
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата
БУ – брой ученици І – ХІІ клас в общообразователните училища, дневна форма на обучение, към 01.01.2015 г., съгласно информационната
система на МОН „АдминМ”
ЕРС – единен разходен стандарт
ДУПР  добавка за условно постоянни разходи в размер на 27000 лв. за всяко училище, без защитени училища, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 и
ал. 5 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на ДБРБългария за 2015 година.
ДЛК – добавка за логопедичен кабинет
Формулата за разпределение на средствата за общинските училища се състои от следните компоненти:
1. Основни компоненти на формулата:
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Единен разходен стандарт за дейността, съгласно Приложение № 1 към Решение № 801 от 03.12.2014 г. за изменение и
допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. За 2015 година ЕРС за общообразователните училища – 5 група е
1488 лева.
Брой ученици съгласно информационна система на МОН „АдминМ”, към 01.01.2015 година – 1825.

2. Допълнителни компоненти на формулата:
 Средства – добавка за условно постоянни разходи в размер на 27 000 лева за всяко училище, съгласно чл.41 а, ал.6 от Закона за
народната просвета и чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на ДБРБългария за 2015 година.
Не се определя добавка за условно постоянни разходи на ОУ „Отец Паисий”, с. Искра и ОУ „Д – р Петър Берон”, с. Буково,
съгласно чл.12, ал. 5 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на ДБРБългария за 2015 г., защото имат статут на
защитени училища, съгласно Постановление 212 на МС от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените
училища в РБ и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране;
 Средства  добавка за логопедичен кабинет – в размер на 6 789 лева се предоставят на СОУ „Проф. д – р Асен Златаров”, град
Първомай за обхват на учениците с комуникативни нарушения от всички общински училища;

2. ДЕЙНОСТ 1 311. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА 2015 Г. МЕЖДУ 7  ТЕ ОБЩИНСКИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
СФ = ОКФ + ДКФ
ОКФ = БД1 *ЕРС1*100% + (БД2*ЕРС2 + БД3*ЕРС3 + БД4*ЕРС4)* 90,41%
ДКФ = (БД2*ЕРС2 + БД3*ЕРС3 + БД4*ЕРС4)*(100 – 90,41%)= (БД2*ЕРС2 + БД3*ЕРС3 + БД4*ЕРС4)*9,34%ДУПР +(БД2*ЕРС2+ БД3 *ЕРС3
+ БД4*ЕРС4)*0,25%ДЛК
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където:
СФ – средства по формулата
ОКФ – основни компоненти по формулата
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата
БД1 – брой деца в яслена група в ОДЗ, към 01.01.2015 година, съгласно информационната система на МОН „АдминМ”
БД2 – брой деца от 3 до 4 години, включитилно в ЦДГ и ОДЗ, към 01.01.2015 година, съгласно информационната система на МОН
„АдминМ”
БД3 – брой деца от 3 до 4 години, включитилно в ЦДГ и ОДЗ в населени места до 1500 жители , към 01.01.2015 година, съгласно
информационната система на МОН „АдминМ”
БД4 – брой деца в подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ, към 01.01.2015 година, съгласно информационната система на МОН
„АдминМ”
ЕРС1 – единен разходен стандарт за деца в яслена група в ОДЗ – 1124 лв., съгласно Приложение № 1 към Решение № 801 от 03.12.2014
година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 година за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 година
ЕРС2 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години (включително) в ЦДГ и ОДЗ – 1577 лв., съгласно Приложение № 1 към Решение
№ 801 от 03.12.2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 година за приемане на стандарти
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 година
ЕРС3 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 години (включително) в ЦДГ и ОДЗ в населени места до 1500 жители – 1704 лв., съгласно
Приложение № 1 към Решение № 801 от 03.12.2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014
година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 година
ЕРС4 – единен разходен стандарт за деца в подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ – 1822 лв., съгласно Приложение № 1 към
Решение № 801 от 03.12.2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 година за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 година
ДУПР – добавка за условно постоянни разходи в размер на 17000 лв, чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на
ДБРБългария за 2015 г.
ДЛК – добавка за логопедичен кабинет  средствата в размер на 3185 лева се предоставят за логопедична дейност на децата от общинските
детски градини , обхванати в логопедичния кабинет на СОУ „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай;

3. ДЕЙНОСТ 1 318. ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ
ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА 2015 Г., МЕЖДУ 2  ТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ
ПОЛУДНЕВНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ПРИ EРС НА ДЕТЕ  948 лв.
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СФ = БД(ППГУ)*ЕРС*100%
където:
СФ –средства по формулата
БД(ППГУ) – брой деца в полудневна подготвителна група в училище, към 01.01.2015 година, съгласно информационната система на МОН
„АдминМ”
ЕРС – единен разходен стандарт – 948 лева, съгласно Приложение № 1 към Решение № 801 от 03.12.2014 година за изменение и допълнение
на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2015 година.
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