У К А З А Н И Я

ОТНОСНО: изготвянето на Справки, прил. № 1 и 2
Във връзка с изготвянето на Справки, приложение №№ 1 и 2, Ви даваме и
следните конкретни указания:
По Справка, прил. № 1:
Справката се изпраща от всички първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, финансирани от републиканския бюджет.
Министерството на земеделието и храните изпраща и справки,
приложение № 1 и 2 за ДФ „Земеделие”.
По Справка, при. № 2:
В справката не се включват държавните училища и обслужващи звена,
които се финансират по единни разходни стандарти, държавните висши
училища и БАН към Министерството на образованието и науката, държавните
училища, финансирани по единни разходни стандарти към Министерството на
земеделието и храните, Министерството на културата и Държавната агенция за
младежта и спорта, съдебните инспектори в Съдебния инспекторат по Закона за
съдебната власт, личния състав в Главна дирекция „Охрана” и в Главна
дирекция „ Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието
и в Специалната куриерска служба към Министерството на държавната
администрация и административната реформа.
В к. от 10 до 15 вкл. по уточнен план се отразяват всички утвърдени и
предстоящи корекции на числеността на персонала, средните месечни брутни
заплати и средствата за заплати и осигурителни вноски към 01.07.2008 г.,
произтичащи от структурни промени и по реда на § 23 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2008 г.
За периода от м. януари до м. юни вкл. в колоните за числеността на
персонала и средните месечни брутни заплати се посочват утвърдените и
предстоящите за утвърждаване с нормативен акт.
За м. юли, в к. 58 се отразява числеността на персонала, след
съкращаването на персонала от 01.07.2008 г., независимо от това дали са
приети или предстои приемането на промените в устройствените правилници.
В к. 59 се посочва полагащата се средна месечна брутна заплата от 1 юли 2008
г., определена в рамките на средствата за заплати по § 01-00, без ДМС и
валутни заплати. Същата се изчислява на основата на разликата от средствата
за заплати по уточнен план /к. 12/ и полагащите се средства за заплати от
януари до м. юни вкл., разделена на 6 месеца и на числеността на персонала,
след съкращаването.

