Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Изх. № 9107-24
28.03. 2008 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ……………………………….
ГР. ………………………………...
Относно: съставяне, изпълнение и отчитане на делегираните бюджети на
училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители към
министъра на образованието и науката
І. Съставяне на бюджета на училищата и обслужващите звена получаващи,
средства по единни разходни стандарти за 2008 г.
Делегираният бюджет включва приходите и разходите на училищата и обслужващите
звена, групирани по параграфи по ЕБК за 2008 г.
Министерството на образованието и науката в срок до 10.04.2008 г. изготвя бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на
делегираните бюджети в рамките на утвърдените приходи и разходи за съответната дейност по
бюджета си за 2008 г. при следните критерии:
1. Приходната част на бюджета се формира въз основа на неданъчните приходи по
§ 24-00 „Приходи и доходи от собственост” и § 36-00 „Други неданъчни приходи” от проекта
на бюджет за 2008 г., изготвен от училището и обслужващото звено.
2. Разходната част на бюджета се формира на база общия размер на средствата,
определени по формула, разходите за сметка на собствените приходи на училището и
обслужващото звено и средствата за стипендии за общообразователните и професионалните
училища и гимназии. Същата не включва капиталови разходи за училищата и обслужващите
звена.
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3. Разходната част на бюджета на училищата и обслужващите звена, ползващи течно
гориво за отопление, включени в централната доставка на МОН се формира като от общият
размер на разходите, определени по реда на т. 2 се приспадне размерът на разчетените
средства за течно гориво за отопление.
4. Разпределението на разходите по параграфи от единната бюджетна класификация се
извършва при спазване на приоритетите по чл. 15, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2008 г.
5. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в срок до 30.04.2008 г.
представят в Министерство на образованието и науката извършените компенсирани промени
между параграфите на приходите и разходите по бюджетите си, както и предложения за
промени в размера на средствата за течно гориво за отопление за 2008 г. в съответствие с
предоставените им права по § 71, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗДБРБ за 2008 г., при спазване на
срока по чл. 5 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2008 г.
6. В разходите по бюджетите на второстепенните разпоредители на МОН за 2008 г. не
са включени средствата за транспортни разходи на учителите съгласно чл. 83, ал. 2 от ПМС
№ 15 от 01.02.2008 г., средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС
№ 129 от 11. 07. 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от
бюджетите на общините, средствата за компенсиране на плоския данък § 9 от преходните и
заключителните разпоредби на ПМС № 7 от 23.01.2008 г. за изменение и допълнение на ПМС
№ 175 / 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и средствата за учебници и
учебни помагала по чл.2, т. 2 до т. 4 от ПМС № 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за
учебниците и учебните помагала.
7. Средствата по т. 6 се предоставят на училищата и обслужващите звена след
извършване на корекция от министъра на финансите по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2008 г.
ІІ. Изпълнение на бюджета на училищата и обслужващите звена, получаващи
средства по единни разходни стандарти за 2008 г.
1. Компенсираните промени по плана на приходите и разходите на училищата и
обслужващите звена се извършват със заповед на директора, издадена на основание § 71, ал. 2,
т. 2 от ЗДБРБ за 2008 г.
2. Директорите на училищата и обслужващите звена уведомяват Министерството на
образованието и науката за извършените компенсирани промени при спазване на срока по
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чл.5 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г. по плана на приходите и разходите до края на месеца, в
които е издадена заповедта.
3. При преизпълнение на приходите по параграфи от §§ 24-00 до §§ 40-00 от ЕБК за
2008 г. по бюджета на училището и обслужващото звено директорът на училището прави
предложение до министъра на образованието и науката за извършване на корекция в
увеличение на съответните приходни параграфи и увеличение на разходните параграфи, по
които ще се използват средствата от преизпълнението на приходите.
4. Министърът на образованието и науката извършва корекциите по реда на т. 3 до
размера на одобрените приходи по бюджета на МОН за 2008 г. и уведомява с писмо
училището и обслужващото звено. Извършените промени се отразяват по бюджета за 2008 г.
на училищата и обслужващите звена.
5. При реализиране на приходи от дарения, спонсорства и други безвъзмездно получени
средства от страната и чужбина (в т.ч. проекти и програми) по приходни параграфи §§ 45-00 и
§§ 46-00 от ЕБК за 2008 г. директорът на училището и обслужващото звено прави
предложение до министъра на образованието и науката за извършване на корекция в
увеличение на съответните приходни параграфи и увеличение на разходните параграфи, по
които ще се използват средствата.
6. При получаване на трансфери от други бюджетни организации ( министерства,
ведомства, общини или техни второстепенни разпоредители) по проекти, програми и др.
директора на училището и обслужващото звено прави предложения до министъра на
образованието и науката за увеличаване на трансферите по бюджета си и увеличаване на
разходите по параграфите от ЕБК за 2008 г.
7. При предоставяне на трансфери на други бюджетни организации ( министерства,
ведомства, общини или техни второстепенни разпоредители) директорът на училището и
обслужващото звено прави предложения до министъра на образованието и науката за
увеличаване на трансферите по бюджета си и увеличаване на разходите по параграфите от
ЕБК за 2008 г.
8. Министърът на образованието и науката, след извършване на корекциите по т. 5, т. 6
и т. 7 от министъра на финансите по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2008 г., уведомява с писмо училището и обслужващото звено за извършените промени.
9. Лимитът за разход на училищата и обслужващите звена се предоставя в размер на
1/12 част от утвърдените средства по формулата и размера на стипендиите за съответния
месец за общообразователните и професионалните училища.
10. Лимитът по т. 9 не включва трансферите за осигурителни вноски, които се
приспадат на база заявка от училището и обслужващото звено.
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11. Собствените приходи на училищата и обслужващите звена транзитирани по
сметката на МОН се предоставят като лимит над средствата по формула, въз основа на
представена разшифровка от училището и обслужващото звено. Лимитът от собствени
средства се завишава ежеседмично до размера на постъпилите средства по сметката на МОН.
12. При възникнала необходимост от повече средства за изплащане на разходи за
определен месец и невъзможност за разсрочването им, директорът на училището и
обслужващото звено може да направи предложение до МОН за изпреварващо финансиране.
13. Предложението за изпреварващо финансиране следва да е мотивирано и да съдържа
информация за размера на изпреварващото финансиране, за месеца през който да се
предостави и за месеца/месеците, през които от лимита на училището и обслужващото звено
ще бъде удържан размерът на изпреварващото финансиране.
ІІІ. Отчет на бюджета на училищата и обслужващите звена, получаващи средства
по единни разходни стандарти за 2008 г.
1. Училищата и обслужващите звена съставят периодични и годишни отчети за
касовото изпълнение на бюджетите си по пълна бюджетна класификация при спазване на
указанията на Министерството на финансите и на Министерството на образованието и
науката.
2. Отчетите за касовото изпълнение на бюджета се представят в сроковете определени
от Министерството на образованието и науката.
3. В изпълнение на чл. 13 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. на министъра на
образованието и науката за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета, училищата и обслужващите
звена в срок до 7 число на месеца, следващ отчетния, представят информация за просрочените
финансови задължения по параграфи от ЕБК за 2008 г. съгласно Приложението и план за
намаляване на разходите.
4. Липсата на просрочени финансови задължения по параграфи от ЕБК за 2008 г. се
декларира от директора на училището и обслужващото звено.
Приложение: Съгласно текста
(п)
ДИМИТЪР ТАНЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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Приложение

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
съгласно чл.13 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. на министъра на образованието и науката за нормите на
преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната
към:
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)
(в лева)
ПРОСРОЧЕНИ

ПРОСРОЧИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
§§ по ЕБК 2006

1
2
3
4
6
8

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни прав.
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски
Текуща издръжка
Стипендии
Капиталови разходи
ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

§ 01

Сума

0

§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 46;
§§ 06; 39 до 42;
§§ 51 до 57

0

Забележка: Справката се придружава с план за намаляване на разходите в изпълнение на чл.13 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г

ИЗГОТВИЛ :
/ име, фамилия /
служебен телефон :

ДИРЕКТОР :

