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

тел. 09516/2272; e-mail: sou_leh4evo@abv.bg 

Изх. №437/07.07.2020 г. 

До Председателя на СО към СБУ 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Лехчево 

Информация 

от Мария Ванюшева Димитрова 

директор СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лехчево 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

На основание чл. 28, ал.4  от  КТД за системата на предучилищното и училищното образование Ви 
представям Ви   представям  пълна информация за изпълнението на делегирания бюджет на 
училището за ІІ-то  тримесечие на 2020  година. 

През отчетното тримесечие е увеличен първоначалния план на училището както следва: 
1. През отчетното тримесечие е увеличен първоначалния план на училището както следва: 
1. Получени средства от дарение от РУО Монтана в размер на 225,00 лв. и докладна записка с 
наш изх.№ 271/15.05.2020 г. за отразяване на средствата   в приходната и разходната част на 

бюджета „Функция образование”, параграф 45-01 приходна част и параграф 10-00 Издръжка, 
подпараграф 10-20 разход за външни услуги . 
 2.Писмо от община Бойчиновци ФО-11/15.04.2020 г. за увеличаване субсидия с 5358,00 лв. за 
възстановяване транспортните разходи на педагогическите специалисти. Средствата са отразени в 
приходна и разходна част на бюджета „Функция образование”, параграф 10-00 Издръжка, 
подпараграф 10-20 разход за външни услуги .. 
3.Писмо от община Бойчиновци с техен изх.№ К-1412 от 19.05.2020 г. за увеличаване субсидия с 

13778,00 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти за учениците от І о VІІ 
клас.Средствата са отразени в приходна и разходна част на бюджета „Функция образование”, 
параграф 10-00 Издръжка, подпараграф 10-14 учебно и научно-изследователски разходи и книги за 
библиотеките. 
4.Писмо от община Бойчиновци с техен изх.№ К-1419 от 19.05.2020 г. за увеличаване субсидия с 
23380,00 лв. за работа с ученици от уязвими групи и докладна записка с наш изх. № 272/21.05.2020 
г. за  отразяване на средствата  в приходна и разходна част на бюджета „Функция образование”, 

параграф 61-09 вътрешни трансфери по приходната част и парграф 01-00 Заплати и 
възнаграждения на персонала - -10 000,00 лв, праграф 02-00 др.възнаграждения и плащания на 
пресонала – 8230,00 лв., параграф 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели 
5150,00 лв.  
През отчетното тримесечие не са извършвани   конпенсирани промени по бюджет 2020 г.  
Направените  разходи   по параграфи и подпараграфи  за периода от  01.04.2020 до 30.06.2020 г. 
вкл. са както следва:  
По § 01-00 Заплати и възнаграждения  на персонала: При уточнен план  330000  лв. в края на  2-то  

тримесечие са изразходвани  146514,00  лв.,от които 74721,00 лв. пред отчетното тримесечие. 
По § 02-00  Др. възнагр-я и плащания на персонала: При годишен план  59500,00  лв. са 
изразходвани  802.00 лв. в края на второто тримесечие, от тях през отчетното тримесечие 186,00 
лв. представляващи плащания за сметка на работодателя през първите три дни от отпуска за 
временна нетрудоспособност.  
По § 05-00  - осигурителни вноски от работодателя при уточнен план  76960,00  лв. са 
изразходвани  28444,00  лв., от които 12259,00  лв. през отчетното тримесечие.  

По § 10-00 –Издръжка, при уточнен годишен план  172576,00  лв. са изразходвани  39776,00  лв. в 
края на отчетното тримесечие, от които  13021,00 лв.  през отчетното тримесечие по подпараграфи  
както следва: 
§ 10-11  храна /закуски І – ІV клас, обяд на учениците на ЦО/ - уточнен план  28000,00   
изразходвани 5338,00 лв. в края на второто тримесечие, от които 369.75  лв. през отчетното 

mailto:sou_leh4evo@abv.bg


тримесечие ,представляващи обяд ученици целодневна организация за дните от 01.03.2020 до 
13.03.2020 г. 
§ 10-12 Медикаменти – уточнен план 800,00 лв., няма изразходвани през до момента – това са 
средства от община Бойчиновци, извън делегирания бюджет, които са определени от Кмета на 

общината и се изразходват от медицинския фелдшер за медицинския кабинет в училище.  
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло – тук са  средства за работното облекло на непедагогическия 
персонал в размер на 1 700 лв., от които   не са изразходвани  за работно облекло на обслужващия 
персонал към момента, поради изтичането  му срока на ползване през м. ноември. 
§ 10-14  Учебни и научно-изследователски разходи и книги – уточнен план  12500,00  лв.  
Изразходвани средства в края на 2-то тримесечие по параграфа са 2381,00 лв., които са 
изразходвани  през настоящия отчетен период и представляват авансово плащане по договори за 
учебници. 

§ 10-15  Материали – уточнен план  45117,00  лв.  Изразходвани  7312,00  лв. в края на второто 
тримесечие, от които 3088,97  лв. през настоящето тримесечие както следва: 
 –           412,44  лв. – закупуване на предпазни маски  и мокри кърпи за  предпазни мерки при 
провеждане на допълнително обучение с ученици в условията на извънредна епидемиологична 
обстановка в страната. 
- 96,00 лв. –  2 бр.предпазен костюм за служители разнасящи по домовете на учениците 
материали за обучение в условията на COVID 19. 

- 24.00 лв. – препарат за пръскане на трева 
-             17.99 лв. – бензин за косачка 
- 17.98  лв. – закупени 2 бр. флаш-памет.  
-  40,99лв. – закупена чанта за лаптоп дирекция.  
- 175. 00лв. – закупени български знамена за провеждане инициатива на 24 май с учениците 
-              79.99 лв. – закупени клавиатури за компютри в компютърен кабинет   
-  30,00  лв. – закупени 20 бр. саксии за цветя   

- 120.00   лв.- закупен безконтактен термометър 
-             188,00 лв.. – закупени материали за награди на завършващи с отличен успех ученици от І 
до ІІІ клас по заявка на класни ръководители 
- 625.91 лв. - дезинфекционни материали – дезинфектант за ръце, хапчета за дезинфекция на 
твърди повърхности, 20 л. дезинфектант за дезинфекция на подове 
- 14.97 лв. – 2 бр.диспенсър за течен сапун   
- 294.00 лв. – дезинфекционна стъпка с вана за входа на училището 
-  75,00 лв. – сувенири за завършване на 4 клас по заявка на класен ръководител  

- 74.40 лв. – хорда,масло за косачка 
- 40,22 лв.- минерална вода, бисквити за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика 
-            147,00 лв. – ремонт дръжки брави на врати по класни стаи 
-              43,90 лв .- закупуване на тонер касета 
-            186,04 лв.  – канцеларски материали: класьори, папки ПВЦ,9 бр. ученически несесери, 
тиксо, лепило, коректори, телбод машинки,пликове С4 бели, джобове,химикалки  
-            288,92 лв.  – чували,гъби,винтове, 2 бр.диспенсър за течен сапун,вар,четки, електроди, 

парцали, бургии, 20 бр. крушки,2 бр.разклонители,мрежа за шпакловка, бетон контакт,ръкавици, 
лепило Ангро еко 
-              96,00 лв. – наръчник РААБЕ „Атестация на педагогическите специалисти в училище“ 
§ 10-16  Вода, горива и енергия – уточнен план  40000,00 лв. , изразходвани 11462,00 лв. в края на 
2-то тримесечие, от които 1047,39 през отчетното тримесечие. 
- 918.22 лв.  – разходи  за ел. енергия; 
-             129,17 лв. – разходи за вода 

- § 10-20 Външни услуги – – уточнен план  38222,00 лв. Изразходвани 11080.00  лв. в края на 
2-то тримесечие, от които  5237,00   лв. през отчетното тримесечие както следва: 
- 43,20  лв.- годишна такса за зареждане на 1 бр.пожарогасител 



- 480,00  лв. – годишна такса за измерване ел.съоръжения и фактори на работната среда 
-             991,27 лв. – такси сим карти на персонала за 3 месеца и 1 бр. флашка с алтернативен 
интернет 
- 216,00 лв.- такси СОТ за три месеца 

- 793,00 лв. – такси СИМ карти с интернет за два месеца на 15 бр. ученици, от които средста 
225,00 лв. са направено дарение за този разход . 
-             395,00 лв. – такса за годишна поддръжка на интернет сайта на училището 
-             55,00 лв.–  ремонт лаптоп дирекция и инсталационен пакет новозакупен лаптоп за 
дирекция. 
- 189,00 лв. – зареждане на 5 бр. тонер касети на цветни принтери  
- 1200,00лв. – адвокатска услуга лице по защита на личните данни за 8 месеца – по 144,00 лв. 
месечно. 

- 84.00 лв. – настройки на камери за видеонаблюдение за връзка със сървърите на МОН за 
провеждане на НВО в 7 клас. 
- 169,00 лв.- инсталация на допълнителен модул на уебсайта на училището „Мобилна версия 
и редизайн“  
- 30,00 лв. – копирни услуги  и ламинат на грамоти за педагогическите специалисти за 24 
май 
-  547.48 лв. транспортни разходи на пътуващи педагогически специалисти.  

-             40.41 лв. – разходи за 3 бр.курирерски услуги по доставки на сувенири за 4 клас, 
дезинфектан за под и награди за 1-3 клас. 
§ 10-51 Командировки– изразходени  243,00  лв. при уточнен план 2 237,00 лв. от които през 
отчетното тримесечие 153,00 лв. командировъчни на  преподаватели  за квестори на НВО в 7 клас 
– 113,00 лв. и  40,00 лв.  командировъчни разходи на счетоводителя до гр. Монтана – НАП, НОИ, 
банка 
§ 10-62 Застраховки – 2500,00 лв. уточнен план -  изразходвани 1960,00 за застраховката  на 

сградата на  училището и на персонала, от които 1176,53    през отчетното тримесечие за 
застраховка на сградата и компютърното оборудване. 
§ 52-00 Придобиване на ДМА – уточнен план  15 000 лв., изразходени средства към момента 
1329,00 – 1 бр. лаптоп за дирекция. 
 Педагогическият съвет планува извършване на разходи през лятото за закупуване компютърна 
техника за педагогическите специалисти и за учениците, ремонт на част от парната инсталация, 
освежаващо боядисване вътре в училищната сграда, закупуване на ученически мебели за 1 клас, 5 
клас и за втори компютърен кабинет, окабеляване на училището за достъп до интернет във всички 

учебни помещения, изграждане на площадка по БДП в училищния двор, отделяне на инсталацията 
н аклиматиците на отделен кръг.  
През отчетното тримесечие училището е получило европейски средства  както следва: 
По  по проект „Подкрепа за успех“ в размер на 10930,00 лв.от които са  изразходени през отчетния 
период 3900,00 лв. за заплати на ръководителите на групи, 830,00 лв. за осигурителни плащания, 
287,00 лв. за материали за дейността на групите, 1255,00 лв. – абонамент годишен за „Уча се“ и 
1800,00 лв. за Нимеро, Енвижън. 

По проект „Образование за утрешния ден“ училището е получило 2981,00 лв. субсидия, която не е 
изразходвана към  отчетния период.  
Приложения: 
1. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет 2020-2-ро тримесечие. 
2. Докладни записки до община Бойчиновци – 2 бр. 
3. Писма от община Бойчиновци с техен изх. № К-1412 от 19.05.2020 г., изх. № К-1419 от 
19.05.2020 г., ФО-11/15.04.2020. 

 
МАРИЯ ДИМИТРОВА /П/ 
Директор СУ 


