РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С МОДУЛИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЧРЕЗ
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО ПРОЕКТ „BG051РО001-3.1.06." Подобряване
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневната организация на учебния процес"

1. Модул „Документи за педагогическия персонал, изпълняващ дейности по
провеждане на целодневната организация по проекта“
През модула се попълват данни и се прикачват следните сканирани документи :
1. трудов договор
2. последното допълнително споразумение към трудовия договор
3. заповед на директора за определяне на възпитателите/учителите, които изпълняват
дейности по проекта;
4. вътрешни правила за работната заплата

1

Информацията в модула се въвежда като от формата се избере полето „Вид
документ“, и се попълват допълнителните полета, в зависимост от вида на избрания
документ.
При трудов договор и допълнително споразумение, задължително се попълват:
-

№ и дата на документа
Лице (избира се от падащото поле)Длъжност (избира се от падащото поле)Продължителност на работното време по трудовия договор (8 часа или по-малко)
Седмична норма възпитателска работа на лицето–по Образец № 1 (броя на
възложените възпитателски часове за седмица)
ОРЗ – индивидуалната ОРЗ по трудовия договор/допълнително споразумение на
лицето
ОРЗВПРЗ – ОРЗ, определена във ВПРЗ за длъжността „възпитател“ , спрямо която се
изчислява възнаграждението на лицето при частично отчитане по проекта
Процент за професионален опит и трудов стаж (въвежда се индивидуалния процент
на лицето)
Допълнително възнаграждение за притежавано ПКС
Файл със сканирано изображение на трудовия договор и допълнително
споразумение

Заповедта на директора за определяне на възпитателите/учителите, които изпълняват
дейности по проекта
-

№ и дата на документа
Файл със сканирано изображение

Вътрешни правила за работната заплата
-

№ и дата на документа(№ на заповедта за утвърждаване на ВПРЗ)
Файл със сканирано изображение

2. Модул за отчитане на отработените часове на педагогическия персонал,
изпълняващ дейности по провеждане на целодневната организация по проекта
2.1. Отчитане на часове от възпитателската норма
Отработените часове от възпитателската норма се изчисляват автоматично от
въведената информация от графиците и от присъствената форма на учениците
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Системата изчислява за всеки ден от месеца часовете на учителя/възпитателя, които са
въведени в графиците, като ги преизчислява в астрономически часове, съобразно
продължителността на учебния час, посочен в меню „Групи за ЦОУД“.
Отсъствието на преподавателите се отразява в графика, като името на титуляра в
съответния час се смени ( избира се заместващия преподавател). По този начин часовете
няма да се отчитат на титуляра., а на заместника.
2.2. Отчитане на допълнителни часове възпитателска и друга заетост
Остатъкът от астрономическите часове за изпълнение на възпитателската норма за деня,
които не са включени в графика, се отчита чрез допълнителни педагогически дейности. За
целта от формата се посочва деня, и от падащото меню се избира съответната дейност,
като се въвежда продължителността и в часове и минути, и се натиска бутона „Добави“.
Повтаряте действието с останалите дни и до запълване на необходимите часове
възпитателска норма.

За времето извън нормата преподавателска работа, до достигане на определената
продължителност на работното време по трудов договор, от формата се избира
„допълнителна заетост в рамките на работния ден“ и от падащото меню се избират
дейностите и се въвежда тяхната продължителност.
Ако лицето е в болнични или отпуск, тези дни се отбелязват чрез опцията „Други“.
Чрез така въведените данни в системата се генерира отчета за изработените часове за
месеца за всяко лице .
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3. Модул „Изчисляване и отичтане на възнаграждения“
3.1. Възпитатели и учители
- От изборно поле се посочва месеца на отчитане
- Избира се съответното лице от списъчния състав
Автоматично се зареждат въведените данни от трудовия договор/допълнителното
споразумение в системата.
Автоматично се изчисляват и попълват на база информацията в системата:
-

Отработени учебни часове – преизчислени като астрономически
Отработени часове допълнителна заетост
Брой дни в платен годишен отпуск
Брой работни дни в месеца
Брой работни часове в месеца
коефициентът на частично отчитане по т. 8.4.2 от Инструкцията
брутната работна заплата за месеца , която е за сметка на проекта
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Автоматично се изчисляват дължимите осигурителни и здравни вноски за сметка на
работодателя и удръжките за сметка на лицето- лични осигурителни и здравни вноски
и данък по ЗДДФЛ.
След натискане на бутон „Запиши“ данните се записват в таблица, която съдържа
следните полета.
Учител/възпитател, ЕГН, длъжност, продължителност на работното време, ОРЗВПРЗ,
Норма, ОРЗ, Брой работни дни, отраб. часове, Дни в платен отпуск, Отраб. заплата,
Добавка просл. време, Други добавки, удръжките за сметка на лицето, дължими вноски
за ДОО и ЗОВ от работодател, общо разходи
От изчислените възнаграждения се генерира ведомост, която се разпечатва, подписва се
от гл.счетоводител и директор и се качва сканирана в системата.
Сканираните платежни нареждания за изплатените възнаграждения и осигуровки също се
качват в системата за всеки месец, като се въвежда сумата, която се заплаща от проекта.
Въведената сума трябва да съответства на сумата, посочена и заверена върху платежното
нареждане за сметка на проекта съгласно Инструкцията.

5. Разходи за материали и консумативи
Отчитането на разходите за материали и консумативи, когато не е сключен
договор, се въвежда, като в модул „Фактури“ се въвежда информацията от
конкретната фактура в следната последователност :
-

Избира се вида разход от падащо меню
Въвежда се № и дата на фактурата
Въвежда се Доставчик – фирма и ЕИК
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Въвеждат се всички артикули, от фактурата – име, количество, единична цена,
стойност. Повече редове се добавят чрез бутонът “+” в началото на реда.
В случаите, когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС, чрез опцията „не
начислявай ДДС“ във фактурата няма да се включва ДДС .
Задължително се отбелязва начинът на плащане по фактурата – в брой или по
банков път, и се прикачва сканиран съответния платежен документ- РКО или
платежно нареждане.
При плащане в брой се сканира и фискалния касов бон, който се качва като
допълнителен файл.

В случаите, когато има сключен договор с доставчик, данните трябва да бъдат
въведени в модула за договори.
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6. Разходи за веществена издръжка - вода, горива и енергия
В информационната система се сканират и качват следните документи:
- Заповед за разделяне на разходите, съгласно т.8.4.4.1 от Инструкцията
- Фактура за съответния вид услуга
- Платежно нареждане при плащане по банков път или касова бележка и разходен
касов ордер при плащане в брой.
Заповедта за разделяне на разходите се качва във формата „Документи“, а фактурата –
във формата за „Фактури“.
При качване на заповедта за разделяне на разходите задължително се въвежда
„Коефициент на разделяне на разходите“. Същият служи за получаване на сумата,
която се възстановява по проекта.

7. Отчитане на разходи за поевтиняване на обедно хранене, доставяно като
външна услуга
Училището представя чрез информационната система:
-

Документи по ЗОП/НВМОП – чрез формата за Договори;
договор с избрания изпълнител – чрез формата за Договори;
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-

-

-

заповед за определяне на размера на поевтиняването за едно хранене и/или
заповед за определяне на цената, заплащана от учениците. – чрез формата „Общи
документи“
фактура за услугата – чрез формата за „Фактури“;
платежно нареждане при плащане по банков път или фискален касов бон и
разходен касов ордер при плащане в брой – чрез формата за „Фактури“

8. Опис на платежните документи
Описа от финансовия отчет се генерира от всички изпратени през системата и потвърдени
документи, при условие че попадат в периода на съответния финансов отчет. Ако има
документи, които не са потвърдени, или са върнати, те ще присъстват в следващия отчет,
ако тогава са със статус потвърден.
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