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към Заповед № РД-101/03.02.2022 г.                                                          Приложение № 2 

 
 
 Правила за разпределение на средствата  
1. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не 

могат да бъдат променяни до края й.  
2. Първостепенният разпоредител с бюджет (ПРБ) прави корекции на средствата 

по формулата само при промяна на някои от основните елементи на формулата: 
 размер на стандарти; 
 брой на децата и учениците в следните случаи; 
 на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от общината 

(от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет); 
 когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран 

по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и 
учениците в други звена, финансирани от общината (от същия първостепенен 
разпоредител с бюджет); 

3. Когато броят на децата и учениците, групите и паралелките и институциите, 
предвидени със Закона за Държавния бюджет на РБ за 2022 г., е по-голям от броя на 
децата и учениците, групите и паралелките и институциите по информационната система 
на МОН към 01.01.2022 г., ПРБ заделя като резерв разликата от средствата до 
извършването на корекция за намаление на субсидията от ЦБ. 

4. Когато броят на децата и учениците, групите и паралелките и институциите, 
предвидени със Закона за ДБРБ за 2022 г., е по-малък от броя на децата и учениците, 
групите и паралелките и институциите по информационната система на МОН към 
01.01.2022 г., ПРБ разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като 
недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършването 
на корекция за увеличаване на субсидията от ЦБ. 

5. Когато след извършените корекции броят на децата и учениците е по-малък от 
този по информационната система се формира превишение на средствата, тогава 
разликата се разпределя в края на годината пропорционално на броя на децата и 
учениците. 

6. Годишният размер на общата субсидия за училищата и детските градини се 
разпределя по тримесечия, както следва: 

 първо тримесечие – 30 на сто; 
 второ тримесечие – 25 на сто; 
 трето тримесечие – 20 на сто; 
 четвърто тримесечие – 25 на сто. 

7. Първостепенният разпоредител с бюджет предоставя на училищата и детските 
градини средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формулите, в срок 
до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет, а допълнителните - в 
зависимост от датата на получаването им. 

При възможност по бюджета на ПРБ и мотивирано искане от страна на директора, 
ПРБ може да отпусне допълнителна сума над полагащата се месечна част за сметка на 
субсидията за предстоящите месеци до края на годината (изпреварващо финансиране).  

 
 
 
 

 


