
 
 

Изх. № 76/20.10.2022 г.  

ДО 

МАЯ ИВАНОВА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С. ЛЕХЧЕВО, ОБЩ. БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ. МОНТАНА 

ТЕЛ. 09516/9991; E-MAIL: sou_leh4evo@abv.bg 

Председател на СО към СБУ в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с.Лехчево 

 

 

Информация 

за изпълнение на бюджет 2022 г. на училището през трето тримесечие 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл. 35, ал.4 от КТД за системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставям информация за изпълнението на 

делегирания бюджет на училището за ІІІ-то тримесечие на 2022 година. 

І. През отчетното тримесечие са получени субсидии, държавни дейности както следва: – м. юли 2022 г. – 60 975,00 лв., м. август 2022 -52 800,00 лв., м. 

септември 2022 г. – 69 584,00 лв. 

ІІ. Първоначалният план на бюджета е увеличен както следва: 
1. Увеличаване с 15 540,00 лв., получен трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи. Средствата са отразени в приходната и разходната част 

на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 15540,00 лв, параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала  – 
12600,00 лв. и параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 2940,00 лв. 

2. Увеличаване с 6523,00 лв., получен трансфер за закупуване на учебници и учебни комплекти на ученици от І до VІІ клас. Средствата са отразени 

в приходната и разходната част на бюджета „Функция образование“, Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 6523,00 лв. и параграф 

10-20 Издръжка, подпараграф 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги  – 6523,00 лв. 

3. Увеличаване със 740,00 лв., получен трансфер за подпомагане физическото възпитание и спорта -ПМС 129. Средствата са отразени в приходната 

и разходната част на бюджета „Функция образование“, Дейност „Спорт за всички“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 740,00 лв,  параграф 
10-00 Издръжка,  подпараграфи 10-15 материали – 612,00 лв. и 10-20-услуги – 128,00 лв.  

4. Увеличаване с 3000,00 лв., получен трансфер за осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“, Дейност 322. Средствата са отразени в 

приходната и разходната част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 3000,00 лв. и параграф 10-00 

Издръжка, подпараграф 10-20 Външни услуги – 3000 лв.  
5. Увеличаване с 16 280,00 лв. за одобряване на допълнителни разходи за увеличаване на трудовото възнаграждение на персонала от 01.09.2022 г ., от 

които получен трансфер 5427,00 лв. към момента. Средствата са отразени в приходната и разходната част на бюджета „Функция образование“, 
Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 16 280,00 лв, параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала  – 13100,00 лв. и  
параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 3180,00 лв. 

6. Увеличаване с 11 875,00 лв., получен трансфер по проект „Подкрепа за успех“ – това са средства, които сме изразходвали вече от бюджета за 
разплащане по проекта – възнаграждения на ръководители на групи и материали за групите. Средствата са отразени в приходната и разходната част 
на бюджета „Функция образование“, параграф 63-01 Трансфери между сметки на ЕС – 11875,00 лв,  

Възстановени средства:  
  - 578,00 лв., получен трансфер за възстановяване на суми по адвокатски разходи и изпълнителен лист – срещу Фючър Енерджи.  

-  35,00 лв., заплатени средства от родители за възстановяване суми за неопазени учебници.  

ІІІ. През отчетното тримесечие не са извършвани компенсирани промени по плана на приходите и разходите на бюджета. 

ІV. Уточненият план след увеличението на приходите, посочено по т. ІІ и отчетът на бюджет 2022 към 30.09.2022 г. е както следва: 
 
 

 
 

 

 
 



 
параграф 

 

 

уточнен план 

 

отчет към 

30.09.2022 г. 

 

 

остатък 

 

Средства изразходени през    отчетното 

тримесечие 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
455700 302967 152733  

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 
455700 302967 152733 98330.00 лв.-Брутни трудови 

възнаграждения на персонала, и   ДТВ за  15 

септември 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 20020 11130 18890  

 

 
02-09 други плащания и възнаграждения 

 

 

20020 

 

 
1130 

 
 

18890 

379,00 лв.-парично обезщетение на лица с 

временна нетрудоспособност (болнични) за сметка 

на работодателя 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 102820 68231 34589 14740,00 лв.: 

Осигурителни вноски за фондовете на 

Държавното обществено осигуряване за 

сметка на работодателя 

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен 

фонд за сметка на работодателя 

Здравноосигурителни вноски за сметка на 

работодателя 

Осигурителни вноски за Допълнително 
задължително пенсионно осигуряванеза сметка 

на работодателя 

10-00 Издръжка 143288 82766 60522 26262,00 лв.: 

 
 
 

 
10-11 храна 

22000 11483 10517 256,00 лв.: - изплатени суми за закуски на 

учениците от начална степен I-IV клас на фирма 

Валка ЕООД за ученици от нач.етап за 

м.септември 2022 

 

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 
9523 8802 721 8573,00 лв. плащане по договори за  доставка 

на учебници І-VІІ  клас, от които 1080,00 лв. 

– закупуване на помагала за ІІІ и ІV клас – 

JUMP math, за които сме кандидатствали за 

възстановяване на сумата по НП „Иновации 

в действие“ 



 

 

10-15 материали 

15137 4495      10642 

 

1648,30 лв.: 

-36,00 лв. – саксии за цветя; 

-172,24 лв. – материали за STEM кабинет – четки 

и бои; 

-87,64 – 3 бр. кутии боя и 3 бр. к. латекс за 

боядисване на кабинет зам.-директор 
- 52,50- ел.помпа за балони; 
- 46,10- топка; 
- 27,00 – цветя за НЧ „Развитие-1911“ – 
фолклорен фестивал 
- 258,00 лв. -РААБЕ – 96,00 лв. актуализация на 
наръчник Орг-я  и управл-е на учил.обр-е, 66,00 
лв. – наръчник училищна документация;96,00 лв. 
– актуализация на наръчник Контролна дейност 
на директора. 
-241,80 – български знамена – 1 бр. за пилон и с 
тръба за пилон и 1 бр. с дръжка за носене. 
- 197,10 – мат-ли за поддръжка – чували, 
ръкавици, метли, кранчета 
-402,00 лв. – 2 бр офис стола – дирекция и 
кабинет зам.директор 
-128,00 лв. – етажерка -кабинет зам.директор 

 
10-16 вода, горива и енергия 

40000 4845 35155 719,87 лв.: 
ел.енергия – 535, 1 0 лв. за м.август  

ВиК – 184,77 лв. за тримесечието; 

 

10-20 разходи за външни услуги 
59492 49782 9710 25082,00 лв.: 

- 12000,00 лв – плащане по НП 

„Отново заедно“ от бюджета на 

училището – към моменти са 

възстановени 6000 лв. – за 22-

ма ученици Разлог-Банско от 

28.08.2022-02.09.20221550,00 

лв.  

2384,30– обучение на 13 

педагогически специалисти; 

 


















