
 

 

 

 
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 

 
 

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 

2010 г. за общообразователните училища е по-висок от броя на 

учениците по информационната система „Админ М”, ПРБК 

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 

2010 г. за общообразователните училища е по-нисък от 

действителния брой на учениците по информационната система 

„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. 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 с чл.13 от 

ЗДБРБ 2010 г. 
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