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

тел. 09516/9991; e-mail: sou_leh4evo@abv.bg 

Изх. №37 /22.10.2020 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 

ІІІ-то  тримесечие на 2020  година.. 

През отчетното тримесечие    е извършено   увеличение на  първоначалния план на училищния бюджет с 

2993,00 лв. от получени средства по НП „Участвай и променяй“. Средствата са заложени за материали за 

провеждане на по две родителски срещи във всяка паралелка от І до VІІ клас и едно общо мероприятие за 

училището. 

Не са извършвани  компенсирани промени по бюджет 2020 г. в периода от 01.07.2020 до 30.09.2020 г.  

Получената субсидия-държавни дейности е 36 424,00 лв. на 21.07.2020 г., 36424,00 лв. на 17.08.2020 г. и 

137 827.00 лв. на 16.09.2020 г.  

Направените  разходи   по параграфи и подпараграфи  за периода от  01.07.2020 до 30.09.2020 
 г. вкл. са както следва:  

По § 01-00 Заплати и възнаграждения  на персонала: При годишен план  330000  лв. в края на  3-то  

тримесечие са изразходвани  244464,00  лв., от които 97 950,00 лв. през отчетното тримесечие.  

По § 02-00  Др. възнагр-я и плащания на персонала: При годишен план  59500,00  лв.  са изразходвани 

875.00 лв.  в края на третото тримесечие, от които 73,00 лв. през отчетното тримесечие както следва: 

- по § 02-09 др.възнагр-я  и плащания   - изразходвани  73,00 лв. средства за изплащане на дните за 

сметка на работодателя при отпуск поради временна нетрудоспособност. 

По § 05-00  - осигурителни вноски от работодателя при уточнен план  76 960,00  лв. са изразходвани  51 

521,00  лв., от които  23077,00 лв. през отчетното тримесечие.  

По § 10-00 –Издръжка, уточнен  план  173 077,00  лв. са изразходвани  80713,00  лв. в края на третото  

тримесечие, от които 40937,00 лв. през отчетното тримесечие  по подпараграфи  както следва: 
§ 10-14  Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – 12 323,79 лв. по договори 

за доставка на безплатни учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас. 

§ 10-15  Материали – уточнен план  45 368,00  лв.  Изразходвани  27 518,00  лв. в края на третото 

тримесечие, от които 19 311,54 през отчетното тримесечие  както следва: 

 –           1349.57 лв. – латекс, грунд, блажна боя за боядисване на всички класни стаи и коридорите в 

училище. 

- 45.50 лв. – почвена смес за саксийни цветя 

- 16.99 – бензин за косачка 

- 48,00 лв. – препарат за пръскане на трева 

- 60,00 лв.- погребален венец 

- 73,00 лв . – балони с хелий за изпращане на VІІ клас и посрещане на І клас 
- 336.00 лв. – тапети на слънчева система, азбука, цифри, континенти, таблица за умножение, правила 

на класа – за кабинетите и класни стаи в училище. 

- 25.00 – флаш-памет  

- 204.40 лв. – 13 бр. разклонители с 4 и 5 гнезда и 10 бр. устройства за пълнене на казанчетата в 

тоалетните 

- 21.54  - 6 бр. тетрадки за протоколни книги  

- 136,00 – 8 бр. кош за боклук  с педал за класни стаи  

- 134.94  – три броя пластмасово казанче и 3 бр. изпразващо устройство за казанче в тоалетни  

- 352,40 лв. – 3 кашона копирна хартия; 10 бр.препарат медикс, 15 бр.меглио,16 бр.микрофибърни 

кърпи, дръжки за парцал за под, парцал за под, торби за смет. 

- 230,60 лв. – материали – четки за боядисване, валячета за боядисване, разредител, 5 бр. лепило за 

шпакловка, 15 л. латекс 
- 1150,00 лв. – 12 бр. по 5 л. дезинфектант за ръце, 15 бр. предпазен шлем, 10 кутии с маски  
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- 3214,00 лв  - 30 бр. пакета хартиени кърпи за санитарни помещения, 60 бр. ролки тоалетна хартия, 3 

бр.дозатор за кърпи за ръце за санитарни помещения, 6 бр. дозатор за тоалетна хартия, 17 бр. 

сензорен дозатор за дезинфектант за ръце. 

- 61,07 лв. – материали за украса за 15 -ти септември в ІV клас 

- 300,00 лв – 4бр. кутии таблети Санифор за дезинфекция и 10 бр. дезинфектант за ръце Живасепт гел 
от по 500 мл. 

- 48.00 лв. – книга с документи за началото на учебната година  

- 1510,80 лв. – PVC стикери с изгледи от България за стени начален етап – 12 бр. 1,5 х  2м; 2 бр. 1,2 х 

1,90 м. и 1 бр. 0,68 х2,00 м.  

- 6279,00 лв – 20 бр. ергономични чинове за класна стая І клас, 20 бр. ергономичен стол за І клас, 15 

бр. бюра за комп.кабинет, 15 бр. стол  за компютърен кабинет, 2 бр. модулни шкафове. 

- 251,00 лв. – пластелин, фулмастри, цветни моливи, цветни листа, образователни игри, химикали, 

гланцови блокчета, лепило,цветен картон – за занимания по интереси в дейностти от ЦО 

- 441,05 – материали – 20 бр. несесери и 20 бр. тефтери с химикал за първокласници за начало на 

учебна година, 50 бр. папки,10 бр. топки, 10 бр. обръчи, 5 бр. комплекти рингове за игра, 10 бр. 

спортни игри, 5 бр. игра „Бърза топка“, 5 бр. дървена хилка – за провеждане на организиран отдих в 

дейностите от ЦО  
- 73,40 лв. – 10 бр. саксии за цветя 

- 432,00 лв.- 80 бр. маркери за бяла дъска, 8 бр. мастило за маркери 

- 2248,58 лв. – 107 кв.ламинат за една класна стая  и за компютърен кабинет, подложка, перваз-канал, 

ъгли 

- 266,00 лв. – 2 бр. мрежа за футболни врати и 1 бр.  мрежа за волейбол 

§ 10-16  Вода, горива и енергия – уточнен план  40000,00 лв. , изразходвани 12136,00 лв. в края на 3-то 

тримесечие, от които 673,09 лв. през отчетното тримесечие  както следва: 

- 571,47 лв.  – разходи  за ел. енергия; 

-              101,62 лв. – разходи за вода 

§ 10-20 Външни услуги – – уточнен план  38472,00 лв. Изразходвани 18623,00  лв. в края на 3-то 

тримесечие от които 7924,16 лв. през отчетното тримесечие както следва: 
- 18,00  лв.-  такса за заверка на седмично разписание  

- 1203,65  лв. – пътни разходи на педагогическия персонал за отчетното тримесечие 

-             54.71 лв. – тратспортнна услуга Еконт по доставка на дезинфектанти, диспенсъри и дозатори за 

хартия 

-             240,00 лв. – договор за правно обслужване с лице за защита на личните данни – за 2 месеца 

- 377,00 лв. – такса 15 бр. сим карти за интернет на ученици за период 18.05.2020 – 17.06.2020, от 

които възстановени 327,00 лв. по банковата сметка на училището поради прекратяване на договора  

-             835,91 лв.- такси сим карти на персонала за 3 месеца. 

- 300,00 лв. – едногодишна такса по  договор с  дезинфекционна станция 

-             1348,00 лв. – такса за провеждане на обучение по плана за квалификационна дейност  на 15 бр. 

педагогически специалисти  от училището 

- 995,00 лв. – доставка и монтаж на ученически чинове и столови в І клас, бюра и столове за 
компютърен кабинет и 2 бр. модулни секции за класна стая V клас. 

- 54,00 лв. – такса за участие в презентация по работа с JUMP помагала по математика, след което 

таксата е  възстановена по сметката на училището, поради избора на помагалата за работа през учебната 

година с тях. 

-          390,00 лв. – обучение на 3 бр. педагогически специалисти  „JUMP Математика – иновативна система 

за преподаване на математика“ 

 -          10.80 лв. – подновяване на 2 бр. ел.подпис 

-          216,00 лв. – такса  СОТ за 3 месеца 

-            1102,00 лв. – абонамент ел.дневник  

-            10,00 лв.- ремонт компютър счетоводител 

-           426,00 лв. – договор Админ Про – информационна система за училищна администрация 
-           278,40 – годишно обслужване пожарогасители 

§ 10-51 Командировки– изразходени  433,00  лв.при уточнен план 2 237,00 лв. от които през отчетното 

тримесечие 190,00 лв. - командировъчни на  счетоводителя до гр. Монтана за 3 месеца  и 10,00 лв. на 

педагогически специалист.  



Средства от Европейския съюз – по ОП НОИР, проект „Подкрепа за успех“  и „Образование за утрешния 

ден“ през отчетното тримесечие не са получавани  трансфери.   

Средства от Европейския съюз – по ОП НОИР, проект „Подкрепа за успех“  и „Образование за утрешния 

ден“ през отчетното тримесечие не са получавани  трансфери.   

През отчетното тримесечие са извършени  разходи по проект „Подкрепа за успех“ както следва:  
По § 01-00 Заплати и възнаграждения  на ръководители на групи по проекта – 21742,00 лв. 

По § 05-00  - осигурителни вноски от работодателя – 4384,93 лв. 

По § 10-11 Храна – 613,59 лв. 

По § 10-15 Материали – 1562,00 лв.    

По § 10-20  Външни услуги  - 1164,00 лв. – 3 бр. годишен абонамент „Мозабук“  

 

Училището работи и по проект Образование за утрешния ден. През отчетното тримесечие няма постъпили 

трансфери по проекта и няма извършени разходи. 

Забележка: От средствата, изразходени по горепосочените проекти сумата в размер на 14661,00 лв. е от 

делегирания бюджет на училището, която ще бъде възстановена след получаване на трансфер по 

съответния проект. 

Приложения: 
1. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет 2019- 3-то тримесечие. 

2. Банкови извлечения от получени субсидии държавни дейности.  

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА       /П/ 

Директор СУ 

 

 

 

 


