ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18.09.2018 Г., НА ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

1. Средства за осигуряване на ученически шкафчета се предоставят на държавни и общински
училища, в които се обучават ученици от I до VII клас.
2. Училищата заявяват необходимостта от предоставяне на средства за закупуване на шкафчета
само за тези ученици, за които не са осигурени ученически шкафчета.
3. Средствата за всяко училище се определят съобразно броя на учениците, за които трябва да
бъдат осигурени ученически шкафчета.
4. Средствата за осигуряване с ученическо шкафче на един ученик се определят
пропорционално на отпуснатите с Постановление № 200 на Министерския съвет от
18.09.2018 година за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г. средства в размер на 6 750 000 лв. и общия брой на
учениците, за които не са осигурени ученически шкафчета, но не по-малко от 25 лева.
5. Определянето на броя на учениците, за които е необходимо осигуряване на средства за
закупуване на ученически шкафчета, се извършва на база подадена от директора на
училището заявка по образец до съответното регионално управление на образованието –
Приложение № 1.
6. Регионалните управления на образованието обобщават постъпилата информация за областта
в Приложение № 2 и я изпращат в Министерството на образованието и науката.
7. Средствата за закупуване на ученически шкафчета се предоставят по бюджетната сметка на
всяко училище, посочена в заявката.
8. В зависимост от избора на модел на шкафчета и от възможностите на училището
закупуването на ученическите шкафчета може да се дофинансира от училището.
9. Предоставените средства трябва да бъдат изразходвани до 31.03.2019 г.
10. Училищата представят до 15.04.2019 г. в съответното регионално управление на
образованието отчет за закупените шкафчета и изразходваните средства.
11. Началникът на всяко регионално управление на образованието представя до 26.04.2019 г. в
Министерството на образованието и науката обобщена информация за областта, касаеща
закупените шкафчета и изразходваните средства от училищата.
Приложения: Приложение № 1 – Заявка от училище
Приложение № 2 – Обобщена информация от РУО

