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Изх. № 535/11.07.2022 г. 

ДО 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ": 

РАЛИЦА ФИЛИПОВА 

ВЕРОНИКА МАНЧОВА 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

ТАТЯНА ДИНОВА 

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА  

Информация 

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

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,  

На основание чл. 291 от ЗПУО Ви  предоставям   информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за ІІ-ро  тримесечие на 2022  

година.  

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

2022 г. – 69 584,00 лв.        

ІІ. Първоначалният план на бюджета е увеличен както следва: 

1. Увеличаване с 12 492,00 лв., получен трансфер за пътни разходи на педагогическите специалисти. Средствата са отразени в приходната и разходната 

част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 12492,00 лв.  и параграф 10-20 Външни услуги – 12492,00 лв.  

2. Увеличаване с 15 540,00 лв., получени средства за работа с ученици с уязвими групи. Средствата са отразени в приходната и разходната част на 

бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 15540,00 лв.  и параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала – 

15540,00 лв. 

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 30.06.2022 г. е както следва:  

 

 
параграф 

уточнен план отчет към 

30.06.2022 г. 

остатък Средства изразходени през 

отчетното тримесечие 

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

служебни правоотношения 

442600          204637 237963 
 

 

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

442600 204637 237963 113425.00 лв.-Брутни трудови 

възнаграждения на персонала, ДТВ за 24 май 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 20020 751 19269  

 

 
02-09 други плащания и възнаграждения 

 
 

20020 

 

 
751 

 
 

19269 

624,00 лв.-парично обезщетение на лица с 
временна нетрудоспособност (болнични) за 
сметка на работодателя 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 99640 46142 53491 25430,00 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 
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задължително пенсионно осигуряване за сметка 
на работодателя 

10-00 Издръжка 133025 56504 76521 29694,00 лв.: 

 

 

 

 
10-11 храна 

22000 11227 10773 6823,00 лв.: - изплатени суми за закуски на 

учениците от начална степен I-IV клас  на фирма 

Валка ЕООД за ученици от нач.етап за трите 

месеца -2194,40 лв. 

- за обяд на учениците от ЦО на фирма Фалкон 
9 ЕООД Монтана – 4628,63 лв. за трите месеца 
 

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

библиотеките 
                 3000                   264             2736 264,00 лв. – авансово плащане по договори за 

доставка на учебници 

 

 
10-15 материали 

 

 

 

 

 

 
 

 

                14525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              12442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2083 

/ за 

9 138,00 

лв. се 

чака 

възстано

вяване от 

ОПНОИР 

по проект 

„Подкреп

а за 

успех“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

6927,00 лв.: 

-215,10 лв. – 29 бр. тефтери, 29 бр. химикали и 29 

бр. подаръчни плика за награди за отличници за 

тържество на 24 май.  

-57,99 лв. – бензин за храсторез; 

-21,60 – цвета за празник на буквите в І клас; 

- 31,29 – брошури за провеждане на открита 

практика в ІІІ клас; 

- 38,23 – вода за провеждане на изпити от НВО; 

- 101,70 – 3 бр. игри за V-VІІ клас 

- 34,20 – торта за провеждане на заключително 

събитие по програма „Паспорт“ с ученици от VІ 

клас; 

- 258,00 лв. – чували за смет, блажна боя, торф за 

цветя, ръкохватки, механизми за заключване; 

- 264,00 лв. – 40 литра почистващ препарат  

- 78,70 – консумативи за храсторез 

- 18,40 – цветни тебешири  

 - 121,54 – тоалетна хартия 

-267,80 лв. – 5 пакета копирна хартия;5 опаковки 

папки PVC;  24 бр. игри за награди на ученици от 

І клас за края на учебната година и за обновяване 

базата за ЦО на учебния ден. 

- 5134,86 лв. – средства от бюджета за разплащане 

по проект „Подкрепа за успех“ – подлежат на 

възстановяване; 

 
10-16 вода, горива и енергия 

             40000 

 

             4125       35875 1368,00 лв.: 
ел.енергия – 975,29 лв. за тримесечието  
ВиК – 393,53 лв. за тримесечието; 

 
10-20 разходи за външни услуги 

              47492                25097           22935 11903,00 лв.: 

216,00 лв - охрана СОТ –. – такса за 1-во  

тримесечие;  

125,60 –  фото и копирни услуги за 

благотворителен великденски базар; 

84,00 лв. – копирна услуга  и ламиниране на 

29 бр. грамоти за 24 май; 



-40,00 лв. брошури по проект „Подкрепа за 

успех“ – междуучилищно събитие; 

360,00 лв. – едногодишна такса абонамент 

образователен софтуер Енвижън Нимеро; 

395,00 лв. – годишен абонамент сайт 

училище; 

1550,00 лв. – обучение на 5-ма 

педагогически специалисти; 

455,00 лв. – обучение на 1 педагогически 

специалист „Майсторски клас“; 

264,00 лв. – такса замерване физическа среда 

-заземление и осветление; 

78,00 лв. – адвокатски хонорар; 

691,05 лв. – такса за 3 месеца за телефони -

19 бр.служители; 

3338,37 лв. – такса за 4 месеца за 53 бр. 

карти с интернет; 

883,00 лв. – транспортна услуга за превоз на 

фитнес станция за училищен двор. 

18,00 лв. – заверка седмично разписание на 

учебни часове; 

4021,80-окончателно плащане подмяна 

осветление училищна сграда; 

3981,94 лв.  - транспорт на пътуващи учители 

за три месеца;  

10 – 51 Командировки 1000                      461              539 390,00 лв.: 

70,00  -командировки счетоводител 3 

месеца 

320,00 – командировки педагогически 

специалисти квестори НВО и за обучение; 

10-62 Застраховки 2500                 870,20                  0 2017,00- Застраховка училищна сграда и 

компютърна техника; 

ІІІ. Получени средства   по   Сметки от Европейския съюз през отчетния период няма. През второто тримесечие са изразходвани 5134,00 лв. от бюджета на 

училището по проект „Подкрепа за успех“ по ОПНОИР. От началото на 2022 г. към 30.06.2022 г. общо 9138,00 лв. са изразходвани от бюджета на училището 

по този проект. Чака се възстановяване. 

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА 

Директор СУ 


