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                                                                                                               Приложение 3 

 

 

ПРАВИЛА  ЗА  ПРОМЕНИ  В  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА  СРЕДСТВАТА  
МЕЖДУ  УЧИЛИЩАТА  ПРИ ПРОМЯНА  НА  БРОЯ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  
ИЛИ  СТОЙНОСТИТЕ  ПО  НЯКОИ  ОТ  ДРУГИТЕ  КОМПОНЕНТИ  НА  

ФОРМУЛАТА 
 

І. Правила  за корегиране на средствата по формулата: 
 

1. ПРБК прави корекции на средствата по утвърдената формула само при 

промяна на стойността на някои от  компонентите на формулата  

/размер на единния разходен стандарт – ЕРС , брой на учениците – БУ ,   

след извършени корекции от МФ във взаимоотношенията с ЦБ , 

свързани с посочените промени. 

2. Когато разчетният брой на учениците , определен със ЗДБРБ за 2012 г. 

за общообразователните училища , подготвителни класове в  училища и 

всички добавки е по-висок от броя на учениците по информационната 

система „Админ М „ училището заделя като резерв разликата от 

средствата , формирани по съответния разходен стандарт , до 

извършване на корекция за намаление на средствата. 

3. Когато разчетният брой на учениците , определен със ЗДБРБ за 2012 г. 

за общообразователните училища , подготвителните класове и 

добавките е по-нисък от действителния брой на учениците по 

информационната састема „Админ М” , ПРБК разпределя средствата по 

формулата за дейността , като недостигът се разпределя 

пропорционално на средствата по формулата до извършване на 

корекция за увеличение на средствата. 

4. В Община Опака корекцията на бюджетите на училищата ще се 

извърши по реда на т. 2,3 . 

5. ПРБК не може да разпределя приходи на училищата. Приходите на 

училищата са постъпления извън средствата по формулата. При 

утвърждаването на бюджетите на училищата , ПРБК утвърждава план 



на приходите на училището , както и разходи за сметка на собствените 

приходи. 

6. Средствата извън единните разходни стандарти могат да се делегират 

на училищата , по решение на ПРБК или ако това е предвидено в 

нормативния акт , определящ реда и условията за тяхното разходване. 

7. Формулата определя годишните средства , които се разпределят на база 

1/3 месечно от тримесечното разпределение на държавния трансфер за 

общините , регламентирано  от ЗДБРБ 2012 г. 

 

ІІ. Правила за разпределяне на резерва: 
 
Средствата от резерва за нерегулярни разходи е в размер на 1.0% процента от 

средствата по единни разходни стандарти за общообразователните училища. 

Средствата от резерва ще се използват за нуждите  на училищата възникнали с 

инцидентен характер или по неотложни предписания на държавни институции. 

Отпускането на средствата от резерва става след решение на комисията при 

внесена докладна записка на  директора на училището  до кмета на общината 

придружена с план сметка за необходимите средства .Кмета на общината  при  

постъпили докладни записки определя комисия която да разгледа докладните 

записки и план сметките и нуждата на съответното училище и определя размера 

на финансирането му в рамките на средствата заделени като резерв. 

Неразпределените средства от РНР към 15.11.12г. се разпределят между 

училищата, пропорционално на броя на ученииците. 

Средствата от резерва се заделят от ПРБК до разпределението им от комисията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


