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

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

Изх. № 264/16.04.2020 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 І-

во  тримесечие на 2020  година.. 

През отчетното тримесечие   не е извършвано   увеличение на  първоначалния план на училищния бюджет. 

Не са извършвани  конпенсирани промени по бюджет 2020 г. 

Получената субсидия-държавни дейности е 54 630,00 лв. на 16.01.2020 г., 54630,00 лв. на 13.02.2020 г. и 

43719,00 лв. на 17.03.2020 г.  

На 22.01.2020 г. община Бойчиновци е възстановила по сметката на училището и реализирания преходен 

остатък в края на 2019 г. – 104 524,00 лв., от който 271,00 лв. са целеви средства за възстановяване на 

транспортни разходи на педагогическите специалисти, 1052,00 лв. са целеви средства за занимания по 

интереси по Наредбата за приобщаващото образование, 28480,00 лв. са средства за работа с ученици с 
уязвими групи, които ние използвахме предимно за допълнително обучение на ученици, но от 2019 г. и към 

момента средства за такова обучение се използват по проект „Подкрепа за успех“, и 74721,00 лв. е преходен 

остатък от собствени приходи, реализиран в годините след закриване на училището в Громшин и 

получаване на приходи от училищната му земя. 

Направените  разходи   по параграфи и подпараграфи  за периода от  01.01.2020 до 31.03.2020 

 г. вкл. са както следва:  

По § 01-00 Заплати и възнаграждения  на персонала: При годишен план  330000  лв. в края на  1-то  

тримесечие са изразходвани  71793,00  лв.  

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

646.00 лв.  в края на първото  тримесечие както следва: 

- по § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения  - 432,00  лв.  – изплатени средства за 
хонорар на учителя по кикбокс по занимания по интереси  за два месеца   

- по § 02-09 др.възнагр-я  и плащания   - изразходвани  212,00 лв. в края на първото тримесечие– 

тук са средства за изплащане на дните за сметка на работодателя при отпуск поради временна 

нетрудоспособност. 

По § 05-00  - осигурителни вноски от работодателя при уточнен план  76960,00  лв. са изразходвани  

16185,00  лв. през отчетното тримесечие.  

По § 10-00 –Издръжка, при  годишен план  172 576,00  лв. са изразходвани  26755,00  лв. в края на 

отчетното тримесечие  по подпараграфи  както следва: 

§ 10-11  храна /закуски І – ІV клас, обяд на учениците на ЦО/ - уточнен план  28000,00   изразходвани 

…….,00 лв. в края на първото  тримесечие  - 1906,44 лв. за закуски през трите месеца /І-ІV клас/ и 1892,67 – 

обяд за  ученици на  целодневна организация за м.януари м.февруари. 
§ 10-15  Материали – уточнен план  45000,00  лв.  Изразходвани  4223,00  лв. в края на първото тримесечие  

както следва: 

 –           1284,10 лв. закупени спортни пособия по заявка на учителя по ФВС за осигуряване на учебния 

процес по предмета – медицински топки, подавка, лежанка,гребен тренажор, стойка, щипки за дискове. 

- 35,00 лв. рутер за дирекцията 

- 14.77 – пощенски разходи 

- 50,00 лв. сувенири от учителя по БЕЛ в 7 клас за провеждане на открита практика 

- 240,00 лв.- 20 бр. дезифенктант за ръце за използване от учениците 

- 29,50 – канц.материали 

- 690,00 лв. – стойка за получения от МОН интерактивен дисплей  

- 873,11 спортни стоки – олимпийски лост, комбинирана стойка за упражнения,гумирани тежести 

- 70,00 лв. – заредени 2 бр. тонер касети 
- 306,44 - почистващи препарати 

- 568,80 – копирна хартия и 20 бр.дезинфектант за ръце  
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- 88,72 – материали за текуща поддръжка  

§ 10-16  Вода, горива и енергия – уточнен план  40000,00 лв. , изразходвани 10415,00 лв. в края на 1-то 

тримесечие както следва: 

- 2423,01 лв.  – разходи  за ел. енергия; 

-              775,26 лв. – разходи за вода 
- 7216,78  лв. – разходи за 5000 литра гориво за отопление. 

§ 10-20 Външни услуги – – уточнен план  38000,00 лв. Изразходвани 5842,00  лв. в края на 1-то тримесечие 

както следва: 

- 38,40  лв.- годишна такса за зареждане на два бр.пожарогасители 

- 2067,30  лв. – пътни разходи на педагогическия персонал за отчетното тримесечие 

-             -77,00 лв. – доставка на стойката за интерактивния дисплей 

- 1018,00 лв.- такси сим карти на персонала за 3 месеца . 

- 200,00 лв. – превоз на ученици от прогимназиален етап за посещение на филм в гр.Монтана  

-             500,00 лв. – такса за провеждане на квалификационен семинар на педагогическите специалисти, 

представляваща авансово плащане и отлагане  провеждането на семинара след отмяна на извънредното 

положение.  

- 8,75 лв. – пощенски услуги – изпращане на писма през тримесечието 
- 264,00 лв. – годишен абонамент IT математика за провеждане на занимания по интереси по 

Наредбата за приобщаващото образование.  

 -          300,00 лв. – годишна такса СТМ 

-          709,00 лв. – инсталационна такса и абонамент СОТ 

-            72,00 лв. – месечна такса СОТ 

-            18,00 лв.- такса за заверка на седмично разписание 

§ 10-51 Командировки– изразходени  90,00  лв.при уточнен план 2 700 лв. от които през отчетното 

тримесечие 90,00 лв. командировъчни на  счетоводителя до гр. Монтана – 81,00 лв. и 9,00 лв. на 

педагогически специалист. 

§ 10-62 Застраховки – 2500,00 лв. уточнен план -  изразходвани 783,18 лв. за застраховка Трудова 

злополука  на персонала. 
§ 52-00 Придобиване на ДМА – уточнен план  15000,00 лв., не са изразходвани  средства  по параграфа. В 

този параграф сме предвидили средства по ваша заявка с намерение за закупуване на нова компютърна 

техника за стария компютърен кабинет с цел използване на единия компютърен кабинет от класовете в 

начален етап  и на другия от класовете  в прогимназиален етап поради въвеждане на учебния предмет по 

компютърно моделиране във ІІ и ІІІ класове и поетапно в четвърти.Средствата не сме използвали през 

м.декември  и преминават в преходен остатък в бюджета  за 2020 година. 

Средства от Европейския съюз – по ОП НОИР, проект „Подкрепа за успех“ през отчетното тримесечие е 

получен трансфер в размер на 9746,00 лв. Преходния остатък от миналата година по проекта е 10930,00 лв. 

Изразходвани средства по проекта през отчетното тримесечие са както следва: 

По § 01-00 Заплати и възнаграждения  на ръководители на групи по проекта – 2680,00 лв. 

По § 05-00  - осигурителни вноски от работодателя – 506,00 лв. 

По § 10-20  Външни услуги  - 1256,00 лв. –абонамент „Уча се“  
 

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

трансфери по проекта и няма извършени разходи. 

 

Приложения: 

1. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет 2019- 1-во тримесечие. 

2. Банкови извлечения от получени субсидии държавни дейности,  трансфери и превод на преходен 

остатък от 2019 г.  

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА       /П/ 

Директор СУ 
 

 

 

 


