ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СИСТЕМИ НА
ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ
За оценяване на съответствието на въведените системи на делегираните бюджети
със законовите изисквания първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
представят в срок до 14 дни от обнародването на ПМС № 204 от 13 август 2009 г. в
Държавен вестник в Министерството на образованието, младежта

и науката

следните документи (в случай, че същите не са представени до момента):
1. Формуляр- декларация от ПРБК за съответствие на критериите, определени с
Приложение към чл. 1 от Постановление № 204 на Министерския съвет за приемане
на критерии и ред оценяване на въведените системи на делегираните бюджети за
2009 г. за всяка една бюджетна дейност.
2. Копие от заповедта на ПРБК за утвърждаване на формули за отделните
дейности.
3. Утвърдените формули за всяка дейност.
4. Утвърдените правила за:
-

разпределението на средствата по отделните допълнителни компоненти на
формулата;

-

разпределението на резерва;

-

промени в разпределението на средствата при изменение на броя на децата и

учениците или стойностите по някои от другите показатели, въз основа на които
се разпределят средствата по формула.
5. Документи, удостоверяващи, че:
-

ПРБК е обсъдил формулата с директорите.

-

ПРБК е делегирал права на директорите да реализират собствени приходи –

заповед на кмета или министъра, решение на общинския съвет и/или извадка от
съответната общинска наредба.
-

ПРБК е публикувал информацията за разпределението на средствата по звена

и по компоненти- адрес на страницата (конкретния линк, а не началната
страница на сайта на общината), при липса на интернет-страница –
информация за начина, по който е публикувана информацията.
-

ПРБК е включил преходните остатъци на училищата в бюджетите им за 2009

г.- решението за приемане на общинския бюджет (ако това е видно от него,) или

друг(и) документ(и), удостоверяващ(и), че преходните остатъци са включени в
бюджетите на училищата – заповед на кмета, утвърдено разпределение,
утвърдени бюджети на училищата и/или др.
-

ПРБК е включил в бюджетите на училищата допълнителни средства за

утвърдените маломерни паралелки в размери, определени по реда на чл.11, ал.2 от
Наредба №7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена - решението за приемане на общинския бюджет (ако това е
видно от него или друг(и) документ(и), удостоверяващ(и) това – заповед на
кмета и/или др.
-

Средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули се

предоставят на училищата до 7 работни дни от получаването им от централния
бюджет, без да се изисква описване на разходите – приети/утвърдени правила за
изпълнение на бюджета, заповед на кмета или друг документ, удостоверяващ
това.
При оценяването ще се използва и проверява информация, получена в
Министерството на образованието, младежта и науката от директори на
училища, представителните организации на работодатели и работещите в
сектора.

