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ДО 

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

 

Информация 

за изпълнение на бюджет 2022 г. на училището през четвърто 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 ІV-то  тримесечие на 2022  

година.  

І. През отчетното тримесечие са получени субсидии, държавни дейности както следва: – м. октомври 2022 г. – 72 661,00 лв.,  

м. ноември 2022 -68 370,00 лв., м. декември 2022 г. – 59 760,00 лв. 

ІІ. Първоначалният план на бюджета е увеличен както следва: 

1. Увеличаване с 3 000,00 лв.  получен трансфер по НП „Отново заедно“.  Средствата са изразходвани през м. август 2022 за 
лагер на ученици, отразени са в приходната и разходната  част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 
Вътрешни трансфери – 3000,00 лв, параграф 10-00 Издръжка   – 3000,00 лв., подпараграф 10-20 Външни услуги – 3000 лв. 

2. Увеличаване с 11 215,00 лв., получен трансфер по НП „Заедно в изкуствата и спорта“- за група за фолклорно пеене и два 

отбора по волейбол момичета и момчета. Средствата са отразени в приходната и разходната част на бюджета „Функция 

образование“, Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 11215,00 лв. и параграф 10-20 Издръжка, подпараграф 

10-15 Материали – 11 215,00 лв. 

3. Увеличаване с 2997,00 лв., получен трансфер по НП „ Участвай и променяй“, родителят активен партньор в училищния 

живот“. Средствата са отразени в приходната и разходната част на бюджета „Функция образование“, Дейност 322, 

параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 2997,00 лв,  параграф 10-00 Издръжка,  подпараграф 10-15 материали – 2997,00 лв.   

4. Увеличаване със 7257,00 лв., получени средства над плануваните от собствени приходи от наем училищна земя  поради 

увеличаване на рентното плащане.  Средствата са отразени в приходната и разходната част на бюджета „Функция 

образование“, параграф 24-00 Приходи и доходи от собственост – 7257,00 лв., подпараграф 24-06 Приходи от наем земя – 

7257,00 лв. и параграф 37-02 Внесен ДДС и др.данъци –  

/-218,00лв./, разходна част параграф 10-00 Издръжка, подпараграф 10-20 Външни услуги – 7039,00 лв.  
5. Увеличаване с 2172,00 лв. средства за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на директора  на училището през  

2021/2022 учебна година . Средствата са отразени в приходната и разходната част на бюджета „Функция образование“, 
Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 2172,00 лв, параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала  – 



1762,00 лв. и  
параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя –510,00 лв. 

6. Увеличаване с 6 000,00 лв.  получен трансфер по НП „Отново заедно“.  Средствата са изразходвани през м. август 2022 за 
лагер на ученици, отразени са в приходната и разходната  част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 
Вътрешни трансфери – 6000,00 лв, параграф 10-00 Издръжка   – 6000,00 лв., подпараграф 10-20 Външни услуги – 6000 лв. 

7. Увеличаване с 605,00 лв.  получен трансфер  за възстановяване транспортни разходи на педагогически специалисти .  
Средствата са отразени  в приходната и разходната  част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни 
трансфери – 605,00 лв, параграф 10-00 Издръжка   – 605,00 лв., подпараграф 10-20 Външни услуги – 605,00 лв. 

8. Увеличаване с 800,00 лв.  получен трансфер по НП „ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование“.- 
средства за електронен дневник – 500,00 лв.  и 300,00 лв. – средства за интернет свързаност. Средствата са отразени  в 
приходната и разходната  част на бюджета „Функция образование“, параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 800,00 лв, 
параграф 10-00 Издръжка   – 800,00 лв., подпараграф 10-20 Външни услуги – 800,00 лв. 

9. Увеличаване със 111,81 лв., получен трансфер от спрени месечни помощи. Средствата са отразени в приходната и 
разходната част на бюджета „Функция образование“, Дейност 322,  61-01 Трансфер между бюджети – 111,81 лв, параграф 
10-00 Издръжка   – 111,81 лв., подпараграф 10-20 Външни услуги – 111,81 лв. Увеличаване със 1500,00 лв., получен трансфер 
по НП „Заедно в изкуствата и спорта“- за група за фолклорно пеене. Средствата са отразени в приходната и разходната част 
на бюджета „Функция образование“, Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 1500,00 лв. и параграф 10-20 
Издръжка, подпараграф 10-15 Материали – 1500,00 лв. 

10. Увеличаване с 800,00 лв., получен трансфер по НП „Иновации в действие“.  Средствата са отразени в приходната и 
разходната част на бюджета „Функция образование“, Дейност 322,  параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 800,00 лв. и 
параграф 10-20 Издръжка, подпараграф 10-15 Материали – 800,00 лв. С тях са закупени учебници по JUMP Математика за 
иновативните паралелки в ІІІ и ІV клас.  

ІІІ. През отчетното тримесечие  са извършени  компенсирани промени по плана на приходите и разходите на бюджета  както 
следва: 

Намалени са разходите от параграф 01-01 Заплати на персонала с 13000 лв.  и параграф 10-16 Вода, горива и енергия  с 
13000 лв. и  са увеличени разходите общо с 26 000 лв. по параграф 10-00 Издръжка както следва: параграф 10-11 храна – с 
50,00 лв. увеличение, параграф 10-91 др.разходи за СБКО – с 30,00 лв. увеличение, параграф 10-20 външни услуги  - с 
24976,00 лв. увеличение – за изграждане на фитнес площадка и площадка по БДП на открито в училищния двор.  
Намалени са разходите от функция „Здравен кабинет в училищата“, параграф 10-12 Медикаменти  с 8,00 лв. и параграф 10-
15 Материали 392,00 лв.   и са увеличени разходите в същата функция по параграф 10-16 Вода, горива и ел.енергия с 400,00 
лв.  

      ІV. Уточненият план след увеличението на приходите, посочено по т. ІІ и отчетът на бюджет 2022 към 31.12.2022 г. е както    
следва: 

 



 

 
параграф 

 

 

уточнен 

план 

 

 

отчет към 

31.12.2022 г. 

 

 

остатък 

 

 

Средства изразходени през отчетното тримесечие 

01-00 Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

444462 441443 3019  

01-01 заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
444462 441443 3019 138476,00 лв.-Брутни трудови 

възнаграждения на персонала,    ДТВ за  постигнати резултати от труда на педагогически и непедагогически 

специалисти през 2021/2022 уч.година, ДТВ в края на календарната година. 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
20020 18020 2000 16200 

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и 

др.на персонала с характер на възнаграждение 

18020 16200 2000 7000,00 лв. – представително облекло – 13 бр.пед.специалисти и 1 бр.счетоводител 

9200,00 лв. - СБКО 

 

 
02-09 други плащания и възнаграждения 

 

 

2000 

 

 
1631 

 
 

369 

 

 

1292,00 лв.-парично обезщетение на лица с временна нетрудоспособност (болнични) за сметка на работодателя 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодателя 
103230 99271 3959 31040,00 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 192808 174718 60522 91952 лв. по параграфи изброени по-долу както следва: 

10-11 храна 22050 22050 0 10555,60 лв.: - изплатени суми за закуски на учениците от начална степен I-IV клас на фирма Валка ЕООД и за обяд 

на ученици от ЦО на учебния ден на фирма Корбос 23 ЕООД  

10-13 работно облекло 1500 1400 100 1400,00 лв  - работно облекло 4 бр. непедагогически специалисти. 

10-14 Учебни и научно-

изследователски разходи и 
книги за библиотеките 

9523 8802 721 Няма изразходвани средства през отчетното тримесечие 



10-15 материали 28957 19422     9535 

 

14927,00 лв. както следва: 

-45,00 лв. – мрежи за баскетболни табла; 

-66,00 лв. – 29 бр. балони с хелий за І клас; 

-150,00 – очила ст.учител БЕЛ 
- 48,00- табела за кабинет зам.директор; 
- 195,00 лв.- 144 бр. шоколади за ученици за новогодишно тържество; 
- 354,00 – 2 бр.тоал.казанче; лопата с четка, кофи моп за под,  50 бр. чували за смет 40 бр.алкални батерии, дюбели, 
винтове,  
- 66,00 лв. -РААБЕ – наръчник промени в кодекса на труда; 
-240,00 лв.  – 8 бр. мастилници за пълнене на маркери за бяла дъска. 
- 197,10 – мат-ли за поддръжка – чували, ръкавици, метли, кранчета 
- 199,00 лв. – рутер за комп.кабинет 
- 42,50 лв. – книга за контролна д-ст на директора, 80 бр.балони – за арка тържество 15ти септември 
- 11354,00 лв. – НП – от които:  2800 лв. за 10 бр. нац носии за момиче и 4 бр.за момче; 145,00 лв. – музикален 
стикер; 385 лв. за 1 бр. тъпан и 2 бр. муз.комплекти; 2706,72 лв. за 24 бр. екипи анцуг и 24 бр. спортни екипи  
тениска и къс панталон;1098 лв. за 4 бр. калпаци, 4 компл.калци, 14 бр. цървули, 10бр. чорапи, 10 бр.аксесоари за 
нар.носия;1042 лв. за 4 бр. топки волейбол,и 1 бр. кош за топки; 1059,71 лв. за 1 бр. тонколона караоке, 
професионален двоен безжичен микрофон, 3 бр. стойка за микрофон, 1 бр. колонки за компютър; 1908,90 лв. за 
конуси, 20 бр. волейболни топки, 10бр. конуси за тренировки, 16 комплекта колчета, мрежа за волейбол, ластик, 2 
бр. двупосочна помпа с манометър; 24 бр. наколенки за волейбол; 210,00 лв. – 1 чифт маратонки и 1 бр. тениска. 
- 244.80 – 40 л. почистващ препарат за подови повърхности; 
- 401,75 лв. – 12 пакета копирна хартия; 20 бр. класьори; 110 бр. папки; 30 бр. книжки за оцветяване, 8 бр.сухо 
лепило, 2 пакета джоб, кламери, кабери,  
- 264,00 лв. – 1бр. панелен  радиатор за кабинет зам.директор. 
- 172,26 лв. – тоал.хартия и кърпи за триене за санитарни помещения; 
- 160,00 лв. – 4 бр. тонер касети за цветен принтер; 
359,00 лв. – ел. печка по НП „Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния живот“; 

-96,00 лв. – актуализация РААБЕ – организация и управление на училищното образование.  
-133,20 лв. – 10 пакета копирна хартия; 50 бр. химикалки; 30 бр. папки; 2 бр.маркер. 
-310,00 лв. – 25 бр. чували; 2 бр. въже, 110бр.балони; брави, дръжки за брави, валяче, четка за боя, 3 кутии боя, 1 
кутия лак, 4 бр. кислол, , разкл.кутия, 
-25,00 лв. – кабел за мултимедия. 

 
10-16 вода, горива и енергия 

27400 25507 1893 20659,08 лв.: 
ел.енергия – 1845,60.  
ВиК – 98,98  лв.; 
Гориво за отопление – 18714,50 лв. за 7000 литри 
























