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Приложение № 3 

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

1.  Формулите  за  дейност  1 322  „Общообразователни  училища”,  дейност  1 311 
„Целодневни  детски  градини  и  обединени  детски  заведения  ”,  дейност  1 318 
„Подготвителна полудневна група  в училище” се прилагат от началото на бюджетната 
година и не могат да бъдат променяни до края на същата. 

2.  Разпределението  на  средствата  по  бюджета  на  функция  „Образование”  при 
Община  Първомай  за  2015  година,  определен  със  Закона  за  държавния  бюджет  на 
Република България за 2015 г.,  се извършва въз основа на натуралните показатели  на 
общините  за  делегираните  от  държавата  дейности  за  2015  г.–  брой  деца и  ученици и 
размерите на единните разходи стандарти за 2015 година. 

3.  Разпределението  на  средствата  по  бюджета  на  функция  „Образование”  при 
Община  Първомай  за  2015  година,  определен  със  Закона  за  държавния  бюджет  на 
Република  България  за  2015  г.,  между  общинските  училища,    детски  градини  и 
подготвителните полудневни групи в училищата по формули се извършва въз основа на 
броя  на  учениците  и  децата  по  информационна  система  на  МОН  „АдминМ”  към 
01.01.2015 година. 

4. ПРБ прави корекции само при промяна на: единния разходен стандарт и броя 
на  децата  и  учениците,  в  изпълнение  на  корекционни  писма  на  МФ  и  МОН,  както 
следва: 

a.  Когато  разчетеният  брой  на  децата  и  учениците,  определени  със  ЗДБРБ  за 
2015 година е по – висок от броя на децата и учениците по информационната система 
„АдминМ”  към  01.01.2015  година,  ПРБ  заделя  като  резер  разликата  от  средствата 
формирана  по  съответния  ЕРС  до  извършване  на  корекцията  за  намаляване  на 
средствата. Промяната се извършва от ПРБ на база корекционни писма на МФ и МОН. 

b.  Когато  разчетеният  брой  на  децата  и  учениците,  определени  със  ЗДБРБ  за 
2015 година е по – нисък от броя на децата и учениците по информационната система 
АдминМ”  към  01.01.2015  година,  ПРБ  разпределя  средствата  по  формулата  за 
съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по 
формулата  до  извършване  на  корекция  за  увеличение  на  средствата.  Промяната  се 
извършва от ПРБ на база корекционни писма на МФ и МОН. 

5.  При  промени  в  размера    на  единните  разходни  стандарти,  на  добавките  за 
условно  постоянни  разходи  и  на  допълващите  стандарти,  ПРБ  извършва  корекции  в 
разпределение на средствата по формулите пропорционално на времето на извършената 
промяна, на база брой ученици и деца по формулите. 

6.  При  структурни  промени  (закриване  или  преобразуване  на  училища),  ПРБ 
пренасочва средствата към училищата – приемници на учениците. 

І. За дейност 1 322 „Общообразователни училища”: 

1. Броят на учениците за дейност „Общообразователни училища” по „Админ М” 
към 01.01.2015 г е 1825 ,  а средствата по ЗДБРБ   за 2015 година са разчетени на база 
1764  ученици.  На  основание  чл.  28,  ал.  3  от  ПМС №  8  от  16.01.2015  г  година  за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година, недостигът
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в размер на 90 768 лева се разпределя пропорционално на средствата по формулата до 
извършване  на    промяна  по  реда  на  ал.1  от  същото  постановление  (с  корекционни 
писма на МФ и МОН, в срок до 01.04.2015 година). 

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 01.01.2015 г е 303 деца, а средствата по 
ЗДБ на РБ  за  2015 година    са  разчетени за  315 деца,  т.е.  за 12  деца  в повече. ЕРС за 
дейността е 1577 лв. 

2. Действителният  брой на  децата от  3  до  4 години  (включително), в  населени 
място с до 1500 жители по „Админ М”  към 01.01.2015 г е 48 деца, а средствата по ЗДБ 
на РБ за 2015 г са разчетени за 51 деца, т.е. за 3 деца в повече. ЕРС за дейността е 1704 
лв. 

3. Действителният брой на децата на 5 – 6 години в подготвителна целодневна 
група в детска градина и обединено детско заведение към 01.01.2015 г по „Админ М” 
към 01.01.2015 г. е 392 деца, а средствата по ЗДБРБ за 2015 г са разчетени за 380 деца, 
т.е. за 12 деца  помалко. Единният разходен стандарт за дейността е 1822 лв. 

4.  Действителният  брой  на  децата  в  яслена  група  в  ОДЗ  по  „Админ  М”  към 
01.01.2015 г. е 85 , а средствата по ЗДБ РБ за 2015 г са разчетени за 73 деца, т. е. за 12 
деца по  малко. Единнният разходен стандарт за дейността e  1124  лв. 

Компенсираната  разлика между  децата  по  данни от  информационната  система 
на МОН по «АдминМ» към 01.01.2015 г. и разчетеният брой на децата, предвидени със 
ЗДБРБ за 2015 г е 9, а стойността на средсвата за разликата е в размер на 11316 лв. – 
недостиг (чл. 28, ал. 3 от ПМС № 8/2015 г за изпълнението на ДБРБ). Този недостиг е 
разпределен пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция 
по реда на ал. 1, чл.28 от същото постановление (с корекционни писма на МФ и МОН, в 
срок до 01.04.2015 година). 

ІІІ. За дейност 1 318 „Подготвителна полудневна група  в училище”: 

1.Действителния брой на децата за дейност „Подготвителна полудневна група в 
училище”  по „Админ М” към 01.01.2015 г. е 24 деца, а средствата са разчетени по ЗДБ 
на РБ за 2015 година за 29 деца, т.е. за 5  деца  в повече. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ПМС 
№ 8 от 16.01. 2015 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ, средствата в размер на 4740 лв. са 
заделени  от  първостепенния  разпоредител  с  бюджет  като  резерв  до  извършване  на 
корекция по реда на ал. 1, чл. 28 от същото постановление(с корекционни писма на МФ 
и МОН, в срок до 01.04.2015 година). Единният разходен стандарт за дейността е 948 
лв.


