ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА,
ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 г. ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА
Във връзка с прилагането на разпоредбите на ПМС № 332/22.12.2017 г. за
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2018 г. и чл. 282 от Закона за
предучилищно и училищно образование, Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, второстепенен
разпоредител с бюджет към Министъра на отбраната, утвърждава формула, въз
основа на която се разпределят средствата, получени по единни разходни
стандарти (ЕРС) за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения” между държавните детски градини към Министерство на отбраната.
Във формулата не са включени целеви средства, за които има отделно
регламентиран ред и условия за разпределение.
Утвърдената формула се прилага от началото на бюджетната година и не
може да бъде променяна до края и.
Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за дейност 311
се определя по формула, съставена от основни компоненти и допълнителни
компоненти:
1. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА (ОКФ):
ЕРС х БРОЙ ДЕЦА
Броят на децата е в съответствие с информационната система на МОН
„АдминМ” към 01.01.2018 г., както следва:
-деца в яслена група – 34 бр.
-деца от 2 до 4 години – 195 бр.
-деца от 5 до 6 години – 148 бр.
Единните разходни стандарти са определени с Решение на Министерски
съвет № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности през 2018г. с натурални и стойностни показатели, както следва:
•
ЕРС за деца в яслена група = 1 169 лв.
•
ЕРС за деца от 3 до 4 години = 1 870 лв.
•
ЕРС за деца в подготвителна група = 2 095 лв.
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА (ДКФ):

Добавка за условно -постоянни разходи, определена в размер на 70 000
лв. (по 10 000 лв. за всяка градина) или 9,80 % от общия размер на средствата
от ЕРС за 7-те детски градини.
СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА = БР.ДЕЦА * ЕРС * 90,20 % + 9,80%ДКФ
90,20%*(1 169лв.*34бр.+1870лв.*195 бр.+2 095лв.*148 бр.) + 70 000 =
=714 440 лв.
Правила за условията и реда за разпределение на средствата по
допълнителната компонента от формулата:
Добавката за условно-постоянни разходи е разпределена за всяка детска
градина по 10 000 лв. Разпределението на средствата от допълнителната
компонента за условно-постоянни разходи между детските градини към МО се
извършва по утвърдената формула. При условие, че възникне необходимост е
възможно да се извършват компенсирани промени между детските градини.
Добавката за условно-постоянни разходи има за цел да осигури
минимален финансов ресурс за всяка детска градина, като се компенсират
разходи с условно-постоянен характер, които не зависят от броя на децата.
Правила за промени в разпределението на средствата, получени по
ЕРС, при изменение на броя на децата или на стойностите по компонентите
на формулата за 2018 г., въз основа на които се разпределят средствата.
Разпределението на средствата между държавните детски градини към
Министерство на отбраната се извършва по формулато, въз основа на броя на
децата, подаден в информационната система „Админ М” към 01.01.2018 г.
Корекция на средствата при промяна в броя децата и учениците
може се прави през бюджетната година само в следните случаи: при
преместване на дете от една детска градина в друга.

