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Приложено Ви изпращаме бюджета за 2017 г. и показателите за максималните 

размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината, и 

максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през годината, утвърдени със Заповед № РД09-1818/17.03.2017 г. на 

министъра на образованието и науката. В бюджетната бланка е включен и разчетът на 

средствата за течно гориво за отопление на училищата и обслужващите звена, 

включени в централната доставка на МОН за 2017 г.

В изпълнение на чл. 290, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) Ви уведомяваме, че информацията за разпределение на средствата 

по институции и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност е публикувана 

на сайта на МОН в рубриката ,Делегирани бюджети“. Съгласно чл. 290, ал. 3 от ЗПУО 

училищата, прилагащи система на делегиран бюджет, публикуват на интернет 

страницата си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му.

За добро финансово управление на средствата по бюджета Ви за 2017 г. следва да 

предприемете мерки и да създадете необходимата организация за спазване на 

бюджетната дисциплина, като не се допуска натрупването на просрочени задължения и 

вземания, както и поемането на разходни ангажименти, неосигурени с финансов 

ресурс.

Приложение: утвърден бюджет за 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1818 / 17.03.2017, г. 

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО II НАУКАТА

Б ю д ж е т  з а  2 0 1 7  г.

ПГ Електротехника и строителство - ТЪРГОВИЩ Е

Търговищ е

ЗАКОН ЗА 
БЮ ДЖ ЕТА 

2017 
/В ЛЕВА/

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 2 910

Собствени приходи 2 910

2. Неданъчни приходи 2 910

2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00 3 000

2.3. Други неданъчни приходи 36-00 0

2.4. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -90

11. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 385 473

Общо разходи 385 473

1. Текущи разходи 385 473

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 277 200

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 12 000

1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 63 100

1.4. Издръжка 10-00 24 443

1.5. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0

1.6. Стипендии 40-00 8 730

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки 00-08 24

Средногод.приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти 00-09 256

Брой на заведенията и учрежденията 00-10 1

III. ТРАНСФЕРИ 03 382 563

Трансферн между бюджети (него) 61-00 382 563

Разчет за течни горива - централна доставка, които не се включени в §10-00. 0

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. 

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани нрез 2017 г.

33 173 

33 173


