Приложение № 3
Правила за промени в разпределение на средствата за финансиране на дейности
по Единна бюджетна класификация във функция „Образование” за 2022 г. в
Община Първомай, при изменение на параметрите на основните компоненти на
формулите.
1. Разпределението на средствата по бюджета на функция „Образование” при
Община Първомай за 2022 година за дейностите от ЕБК, се извършва въз основа на
разчетените за общината със Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г. брой на деца/ученици, брой на групи/паралелки, вида и броя на образователните
институции и размерите на стандартите за дете/ученик, за група/паралелка и за
образователна институция.
2. В изпълнение на чл. 282, ал. 18, ал. 19 и ал. 20 от Закона за предучилищното и
училищното образование, в случаите на разлики между разчетения брой на децата и
учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции със
ЗДБРБ и данните от НЕИСПУО на МОН към 01.01.2022 г., се извършват компенсирани
промени по съответните бюджети, за размера на средствата необходими
за
отстраняване на разликите:
a. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките,
както и на образователните институции, определени със ЗДБРБ за 2022 година е повисок от броя им по НЕИСПУО на МОН към 01.01.2022 година, ПРБ заделя като резерв
разликата от средствата, формирана по съответния стандарт 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, на групите и паралелките,
както и на образователните институции, определени със ЗДБРБ за 2022 година е по –
нисък от броя им по НЕИСПУО на МОН към 01.01.2022 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.
3. Разпределението на средствата по бюджета на функция „Образование” при
Община Първомай за 2022 година, определен със ЗДБРБ за 2022 г ., между общинските
детски градини и неспециализирани училища, без професионални гимназии, по
формули, се извършва въз основа на броя на деца и ученици, броя на групите и
паралелките, вида и броя на образователните институции по НЕИСПУО на МОН към
01.01.2022 г. и размерите на стандартите за дете и ученик, за група и паралелка и за
образователна институция по Приложение № 1-Натурални и стойностни показатели за
прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за Община Първомай,
към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.
Съгласно чл. 282, ал. 22 от ЗПУО не се утвърждават формули за дейности, по които
получател на средствата е само едно училище.
4. Формулите за дейност: 311 „Детски градини”, 318 „Подготвителна
полудневна група в училище” и „Подготвителна целодневна група в училище”, 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, „Целодневна организация
на учебния ден”, 318 „Ресурсно подпомагане” се прилагат от началото на бюджетната
година и не могат да бъдат променяни до края и.
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5. В изпълнение на чл. 282, ал. 21, т. 2 от ЗПУО, разпределението на средствата
по формули за дейност: 311 „Детски градини”, 318 „Подготвителна полудневна група в
училище”, 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”,
„Целодневна организация на учебния ден”, 326 „Професионални гимназии”, 318
„Ресурсно подпомагане”, се коригира веднъж годишно в резултат на променения брой
деца/ученици и на брой групи/ паралелки към 01.10.2021 г. спрямо 01.01.2021 г., по
данни от НЕИСПУО на МОН.
Размерите на средствата, с които се коригира бюджетът на детските градини и
неспециализирани училища, се изчислява по утвърдените формули, като стандартът за
делегирани от държавата дейности е ¼ от годишния размер за съответната дейност.
Корекцията в разпределението на средствата се извършва служебно от ПРБ, по
основен компонент на формулите, на база данни за брой деца/ученици и брой
групи/паралелки от НЕИСПУО на МОН към 01.10.2022 г. Промяната в размера на
средствата се отразява с ¼ от годишния размер на средствата по формули.
6. При промени в размера на стандарти за дете/ученик, група/паралелка,
институция и на допълващите стандарти и нормативи, ПРБ извършва корекции в
разпределение на средствата по формулите пропорционално на времето на извършената
промяна, на база брой деца/ученици и брой групи/паралелки по формулите.
7. При структурни промени (закриване или преобразуване на училища), ПРБ
пренасочва средствата към училищата – приемници на учениците.
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