Насоки за попълване на бюджет за кандидатстване по
НП “Изграждане на училищна STEM среда”
Етап 2
Уважаеми кандидати,
Поздравления, че достигнахте до втория етап на кандидатстването по НП „Изграждане на
училищна STEM среда“! Вашите идеи са наистина вдъхновяващи и сега имате още една
възможност да запознаете оценителите на етап 2 с повече детайли за Вашия училищен
STEM център.
При отваряне на онлайн системата за кандидатстване на етап 2 е задължително да
прикачите в нея бюджета на Вашия STEM център. На първи етап Вие предоставихте само
общата сума, а сега е възможно да опишете разходите си по категории и пера.
Стъпка 1: Изтеглете файла за бюджета от stem.mon.bg. Задължително използвайте
предоставената бланка.
В онлайн платформата за кандидатстване ще бъде налична специално обособена секция,
която Ви позволява да качите файлове. На обособеното за бюджет поле ще можете да
качите Вашия бюджет като файл във формат excel.
Бюджетът е сред задължителните файлове, които трябва да изпратите на етап 2, за да
можете да подадете Вашата кандидатура. Задължително е да прикачите файловете в
онлайн платформата за кандидатстване. Няма да се приемат файлове, изпратени по e-mail.
Ако срещнете технически проблем, не се колебайте да информирате нашия екип, който да
Ви съдейства.
Стъпка 2: Детайлно разгледайте файла, преди да го попълните или да направите
промени в него.
Съветваме Ви на този етап да включите в екипа училищния счетоводител. Разгледайте
заедно какво съдържа файлът и какви формули са включени в него.
Файлът съдържа 5 листа. 4 от тях съответстват на категории разходи, а последният лист
посочва общата сума на Вашия проект.

В категориите строително-ремонтни работи и обзавеждане се дават само общи
стойности по пера. В категориите оборудване и услуги разходите се описват детайлно - с
единична цена, количество и обща сума. За техниката се изискват спецификации.
Осъзнаваме, че времето за попълване на бюджета е малко. Затова се стремете сумите,
които залагате, да са, ако не точни, то поне индикативни пазарни цени. В хода на
изпълнение на проекта ще разработите бюджета по-детайлно, за да може да Ви
послужи за възлагане на работите към изпълнители.
На ред 3 във всеки един от листовете ще видите кратки инструкции за попълване в
червено. Те ще Ви напомнят какво се изисква при попълване на бюджета в тази категория
разходи.
Нека разгледаме категориите една по една.
1) Разходи за ремонтни дейности
Тук се изисква да разпишете само обща стойност по перата (по римските точки,
редовете в жълто) без ДДС.
Перата са примерни - можете да добавяте, премахвате или променяте пера. Не е
задължително да попълвате всичко. Бъдете внимателни с предефинираните формули за
изчисляване на сумите в целия файл на бюджета. Ако във файла на бюджета трябва да
допълните перо, което считате за важно, проверете отново формулата, която ще пресметне
общата стойност накрая на категорията, за да се уверите, че допълнения от Вас разход е
включен. (Курсорът да покаже формулата за обща сума без ДДС най-долу).
Ако има разход, който не Ви е нужен, например - Демонтажни работи (помещението Ви е
изцяло подготвено и не са нужни разрушителни дейности), но ви е необходим друг разход,
който не присъства в посочените пера - преименувайте самия ред. Или, ако го оставите,
напишете стойност 0.
В полето примерни дейности към всяко разходно перо ще видите какво включва то. Тези
дейности са посочени само и единствено за Ваш ориентир като възможни. Отново
напомняме, че не е задължително Вашия проект да включва всички посочени дейности
или пера. Изберете тези, които са Ви необходими, и допълнете с нови, ако не присъстват
сред изброените.

В категорията ремонтни работи е нужно да попълните САМО общите суми по пера в
жълтите редове. На този етап не е необходимо да правите разбивка на всеки разход на
ремонтни дейности по редове.
След като завършите залагането на общите стойности по пера без ДДС, в края на листа
автоматично ще бъде сметната общата сума и също автоматично ще се добавят 10 %
непредвидени разходи и ще се изчисли сумата с ДДС. Тези полета ще се попълнят сами в
резултат на въведените от Вас суми по пера.
2) Преминаваме към втория лист - обзавеждане.
Тук отново е необходимо да разпишете само обща стойност по перата (по римските
точки, редовете в жълто), без ДДС.
Обърнете внимание, че в този лист има разделение между пространствата, за които ще
опишете Вашия бюджет за обзавеждане. Към всяко едно от пространствата, които
обособявате във Вашия STEM център и прилежащите към него пространства, трябва да
опишете обзавеждането, което включва.
Например, във Вашия формуляр сте описали, че центърът Ви се състои от 3 класни стаи и
прилежащия към тях коридор. Всяка класна стая е пространство, което трябва да бъде
описано, както и коридорът. Ако обаче, например, обособявате 2 класни стаи в ново общо
пространство с подвижна преграда между тях, то се отбелязва като 1 пространство.
Да вземем за пример оферта, която получавате от фирма, която ще осигури бюрата и
масите за Вашия STEM център и те са различни видове. Представете си какви бюра и маси
ще присъстват в пространство 1, вземете единичните им стойности без ДДС за различните
видове, пресметнете ги и включете всички бюра и маси като стойност без ДДС в перото
бюра и маси за пространство 1. Направете това и за другите пространства и за другите
пера. Не е нужно да посочвате единични цени, тъй като по вид могат да са различни.
Възможно е на този етап сумата да е само приблизителна.
След като въведете общите стойности по пера без ДДС, в края на листа автоматично ще
бъде сметната общата сума. Отново автоматично ще се добавят 10 % непредвидени
разходи и ще се изчисли сумата с ДДС. Тези полета ще се попълнят сами в резултат на
въведените от Вас суми по пера.

3) Лист 3 - оборудване вече предполага по-детайлно разписване на разходите с
количества, единична цена и финална стойност (с ДДС). Обърнете внимание, че в
тази категория разходи вече е необходимо да разпишете ред по ред (в белите
редове) параметри на оборудването, без марки - единична цена и количество. След
като посочите количество и единична цена, формулата ще пресметне общата цена.
Не забравяйте, че цените, които въвеждате, трябва да са с ДДС. Накрая формула
автоматично ще пресметне всички суми, които се получават на всеки бюджетен
ред.
Перата са примерни. Можете да добавите, премахнете или пера, според нуждите на
проекта си. Пространствата също са примерни. Можете да добавите, премахнете или
промените пространства. За всяко пространство опишете необходимото оборудване.
По примера на лист 2 - обзавеждане, и тук ще трябва да разпределите разходите по пера
спрямо пространствата, в които ще позиционирате техниката. Така оценителите много
по-добре ще си представят как би изглеждал Вашия STEM център.
Ако има техника, която ще се ползва във всички пространства и е преносима, можете да я
причислите към едно от пространствата, в което ще се позиционира приоритетно или по
Ваша преценка.
Ако добавяте пера или редове, не забравяйте да проверите формулата за изчисление на
общата стойност и дали всички нови редове са включени в нея.
4) Четвъртият лист е свързан с разходи за услуги
Тук отново ще трябва да разпишете детайлно разходите с количества, единична цена и
финална стойност (с ДДС). Перата са примерни; можете да добавяте нови или да заменяте
пера, според нуждите на проекта Ви.
Обърнете внимание, че във Вашия бюджет остойностявате всичко, което ще Ви е
необходимо като ремонтни дейности, обзавеждане, оборудване и услуги.
До тук Вие описвате всички необходими разходи по проекта Ви, без да посочвате кои от
тях ще се покрият чрез Националната програма и кои - от собствения принос на
училището и партньорите.
5) Последният лист 5 от бюджетния файл отразява именно общата стойност на
Вашия проект. Всички общи стойности в четирите категории разходи ще се

попълнят автоматично, вземайки общата стойност, получена във всяка категория.
Така ще се формира общата стойност на целия проект. Молим да НЕ пишете числа
на ръка, а да оставите вече въведените формули.
В лист 5 жълтите редове и синият ред с обща стойност ще се изчислят спрямо въведените
от Вас данни в четирите категории разходи. Това, което трябва да попълните са
единствено двата реда, маркирани в розов цвят - собствен принос (10 % от общата
стойност на проекта) и принос от националната програма.
Крайните стойности са с ДДС. Приносът на НП не бива да надвишава допустимата сума за
финансиране в малката категория - до 50 000 лв. и в голямата - до 300 000 лв. Но сумата за
собствен принос може да е повече от 10% от общата стойност на проекта. Ако се
затруднявате да изчислите дела на НП или дела за собствен принос, обърнете се към с. 21
от Ръководството за кандидатстване.
Стойностите, които ще посочите във Вашия бюджет са индикативни, но ако има големи
разминавания с пазарни цени за посочените от Вас параметр, ще получите препоръка за
редакция от нашия екип на следващите етапи от осъществяване на проекта Ви.
Не е необходимо да подписвате и подпечатвате файла на бюджета. Достатъчно е да
посочите от кого е изготвен и да прикачите файла в този формат.

