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Изх. № 261 /12.01.2022 г. 

ДО 

МАЯ ИВАНОВА 

Председател на СО към СБУ в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с.Лехчево 

Информация 

за изпълнение на бюджет 2021 г. на училището през четвъртото тримесечие 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

На основание чл. 35, ал.4  от  КТД за системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставям пълна информация за изпълнението 

на делегирания бюджет на училището за ІV-то  тримесечие на 2021  година.  

І. През отчетното тримесечие е увеличен първоначалния план на училището както следва: 
1. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. с  5048,00 лв., получени през м.ноември 2021 г.  3288,00 лв. от продажба на желязо на 

вторични суровини и 1814,00 от получаване на по-висока рента от заложената в плана за наем земя . Средствата са отразени  в приходната и  

разходната част на бюджета „Функция образование”, параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост“ – 5048,00 лв.  и в разходната част 

параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 5048,00 лв.  
2. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. с  1972,00 лв., получен през м.декември, 2021 г.  допълнителен трансфер за изплащане 

на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда  на директора на училището през 2020/2021 учебна година.  Средствата са 

отразени  в приходната и  разходната част на бюджета „Функция образование” параграф 01- 00 Заплати  и възнаграждения на персонала – 
1599,00 лв. и  параграф 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодателя“ – 373,00 лв.  

3. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. с 527.51 лв., получен през м.декември, 2021 г.  допълнителен трансфер на средства, 

представляващи спрени месечни помощи за деца.  Средствата са отразени  в приходната и  разходната част на бюджета „Функция образование” 

параграф 61- 00 Трансфер между бюджети  – 527,51 лв. и  в разходната част параграф 10-20 „Външни услуги“ – 527,51 лв.  
4. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. с  2447,00 лв., получен през м.декември, 2021 г.  допълнителен трансфер в изпълнение 

на Постановление № 371 на МС от 2021 г.  за одобряване на допълнителни разходи за осигуряване на ефективни противоепидемични  мерки.  

Средствата са отразени  в приходната и  разходната част на бюджета „Функция образование” параграф 61-09 Вътрешни трансфери – 2447,00 лв. 
и в разходната част  параграф 01-00 „Заплати  и възнаграждения на персонала“ – 1542,00 лв.  и параграф 10-15 „Материали“  - 905,00 лв.  

5. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. със  750,00 лв., получен през м.декември, 2021 г.  допълнителен трансфер за средства 

за електронен дневник.  Средствата са отразени  в приходната и  разходната част на бюджета „Функция образование” 61-09 Вътрешни 
трансфери – 750,00 лв. и в разходната част параграф 10-20 „Външни услуги“ – 750,00 лв.  

6. Увеличаване на първоначалния план на бюджет 2021 г. със  17 856,30 лв., получен през м.декември, 2021 г.  допълнителен трансфер по НП 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“- изплатени обезщетения при пенсиониране.  Средствата са отразени  в приходната и  

разходната част на бюджета „Функция образование” 61-09 Вътрешни трансфери – 17856,30 лв. и в разходната част параграф 02-08 
„Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение“ – 17 856,30 лв.  

ІІ. През тримесечието са извършвани   компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището са намалени 

разходите планувани в парагараф  01-01 Заплати на персонала – с 16 300,00лв., параграф 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на 
възнаграждение“ – с 15000,00 лв., параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“  - с 15000,00 лв. Намалените общо 46448,00 лв. са 

компенсирани и увеличени  разходите в следните параграфи: параграф 02-02 Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения  - 

с 2 300,00 лв. , параграф 10-15 Материали – с 30 440,00 лв., параграф 10-16 Вода, горива и енергия – с 1 900,00 лв., параграф 10-20 Разходи за 
външни услуги – с  5200,00 лв., параграф 10-60 разходи за застраховки – с 400,00 лв. , параграф 52-03 Придобиване на др.оборудване, машини и 

съоръжения – 6 208,00 лв. 
ІІІ. Получени субсидии, държавни дейности  – м. октомври 2021 г. – 52 297,00 лв.,  м. ноември 2021 -52 297,00 лв., м. декември  2021 г. – 44 741,00 лв.        

              



ІV. Уточненият план  на бюджет 2021 след увеличението на приходите, посочено от т. 1 до т.6  към  31.12.2021 г. вкл. е както следва:  
 

 
параграф 

уточнен план отчет към 

31.12.2021 г. 

остатък Средства изразходени през 

отчетното тримесечие 

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

служебни правоотношения  

414065          393832  
 

 

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

410465 393832 16633 
 
120976.00 лв.-Брутни трудови 

възнаграждения на персонала 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала  63681 63681 ----- -------- 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения  6290 6290 0 360,75-психолог 

02-05 за СБКО и представително облекло  16386 16343 43 16343,00 лв. – представително облекло и СБКО за 

2021 г.  

 

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение  

 
40063 

 

40063 

 

0 
0,00 лв.  

 

 
02-09 други плащания и възнаграждения  

 

 
2000 

 

 
985 

 
 

1015 

719,00 лв.-Парично обезщетение на лица с 

временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 92481 88835 3646,00 27719,00 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 осигуряване за сметка 

на работодателя 

10-00 Издръжка 182770 182770 0,00 107540,00 лв. 

 

 

 

 
10-11 храна 

 

 

 

 
22837 

 

 

 

 
20019 

 

 

 

 
2818 

7452,00 лв. - Изплатени суми за закуски на 

учениците от начална степен I-IV клас 

 на фирма Валка ЕООД за ученици на 
допълнително обучение и за обяд на учениците 

от ЦО на фирма Фалкон 9 ЕООД Монтана 

 
10-13 постелен инвентар и облекло 

                1500                   1400            100 1400,00 лв. – работно облекло на 

непедагогическия персонал 

 



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

библиотеките 
13321 11210 2111 305,00 лв. Разходи за учебници и учебни 

помагала - изд.Архимед и изд.Клет Булвест  

 

 
10-15 материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

62722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48039,91 лв.: 

125,40 – миещи препарати 

263,30 – диоптрични очила на двама 

педагогически специалисти 

25.50 лв. – крепежни елементи за извеждане на 

кабел за климатици 

1104,54 лв . – 182 бр. антигенни теста за 

провеждане  два пъти седмично тестване на 

педагогически и непедагогически персонал  

29,90 – самозалепващо фолио  

28,00 лв. – медицински ръкавици 

715,00 лв. – спортни пособия по заявка на учителя 

по ФВС 

81,50 лв. – дидактични материали, заявени от 

учителя по математика 

231,20 лв. – коледни награди за учениците 

изработили сурвачки – чаши  за чай и 16 бр. 

комплекти на Милка коледни подаръци за 

учениците от І клас. 

658,00  лв.. –наръчници контролна дейност на 

директора и училищно управление-издателство 

РААБЕ  

703,12 лв. – материали по заявка на учителите в 

групи за ЦО  - федербали,топки,сборници, 

пъзели, интерактивни карти,глина, фолмастри, 

кубчета, цифри,маракаси; 

257,20 лв. – 14 бр. комлекти подаръци за първия 

учебен ден на първокласниците, 5 бр.спортни 

игри, 2бр. Дартс, 2 бр.боулинг; 

217,68 лв. – 60 ролки тоалетна хартия; 40 пакета 

хартиени кърпи за санитарни помещения 

1185,89 лв. – 260 м. кабел СВТ ,8 бр. кутии, 130 

бр.скоби,  8 бр. авт.предпазители за извеждане 

ел.кръг за захранване на климатиците в 

училищната сграда; 

3225,00 лв. – обзавеждане ресурсен кабинет – 

водна кула, акрилно огледало, проектор АУРА, 

тактилен панел с кубчета, тежко одеяло ВАРИО, 

Панел Lumiglo, Подиям за водна кула, вибро 

седалка, спирала с маслени капки;  

257,99 лв. – 51 бр. мишки за компютър по заявка 

на учител ИТ 

2355,69 лв. – 5 бр. таванни стойки за проектор; 4 

бр. тонер касети за цветен принтер, 150 бр. 

химикал, тиксо – 50 бр., папка PVC – 100 бр., 20 

бр. лепило, 15 бр. телбод, 30 бр. кутийки телчета 

за телбод, 50 бр. класьор, 50 пакета копирна 

хартия,  .28 бр.шишенца с мастило за маркери за 

бяла дъска, 15  бр. гъби за бяла дъска, пергел, 

триъгълник  и линия за бяла дъска, 10 бр. ножици, 

12 бр. моливи, 10 пакета. цветен картон копирен, 



10 пакета цветна хартия копирна, 10 пакета бял 

картон копирен; 15 бр. перфоратор, 30 пакета 

джоб Кристал, 1 бр. цветни моливи; 

17467,20 – доставка на на 125 кв.м. платна и 

конструкция за окачен таван – в два 

комп.кабинети и в дирекция; 176 бр. ЛЕД 

осветителни тела 60/60 и 42 бр. 30/120 – за 

подмяна осветителните тела в училищната сграда 

– по предписание на извършен контрол от 

замерване на импеданса и осветеността в 

сградата; 

170,00 лв. – 20 л. дезинфектант Живасепт 

глюконат; 

191,90 лв. – 40 пакета хартиени кърпи, 40 ролки 

тоалетна хартия; 

1330,00 лв. – доставка и монтаж на 8,95 кв.м руло 

щори и 19,96 кв.м хоризонтални щори – в 

ресурсен кабинет; 

264,00 лв. – 40 л. почистващ препарат HMI 

RADOPAL; 

708.00  - дидактични материали за ресурсен 

кабинет  по заявка на координатор приобщаващо 

образование – дървени дъски за смятан, дървени 

цифри, дървено сметало, дървени играчки, 

дървени пъзели, пластични карти събиране, 

изваждане, умножение и деление;коледна украса, 

1 ббр. Светеща елха 150 см; 

513,60 лв. – доставка на 3 бр. LED прожектори 

100 W  и 1 бр. LED осветител за училищен двор 

150 W; 

639,96 лв. – 50 бр. Медикс за подови 

повърхности, 30 бр. Доместос, 20 бр. Меглио 

обезмаслител, 20 бр. Медикс за стъкла, 20 бр. 

микрофибърна кърпа, 8 бр. белина, 1 бр. чанта за 

лаптоп; 

77,25 лв. – тестови карти по БДП за учениците от 

1 до 7 клас; 

4948,00 лв .- 209 км.м. каучукова настилка 40/40/2 

см за фитнес и БДП площадки в училищен двор; 

2332,00 лв. – 225 кг. лепило за каучукови плочи за 

площадки в училищен двор; 

7100,00 лв. – 14 бр. ергономични чина и 28 бр. 

ергономични стола за класна стая на 3 клас; 1 

бюро и 1 офис стол за ресурсен кабинет; секция и 

шкафове за учителска стая; 1 триместна пейка-

скамейка за фоайе училище; 

408,30 лв. – 30 бр. коледен сувенир Снежко  - за 

провеждане  на открита практика дейности по 

интереси с ІІ и VІ клас; коледна украса – светещи 

елени, елха 180 см. 

415,55 лв. – метли, чували за смет, електроди, 3 

бр. улук по 3 м. , парцалки, чували за смет, 

бургия, пяна за монтаж, 15 л. течен сапун;  



 
10-16 вода, горива и енергия  

 
46850 

 
46850 

 

---- 

32 149,03 лв.- 15068 л. гориво за отоплителния  

сезон ; ел.енергия – 3184,65 лв. за тримесечието  

 
10-20 разходи за външни услуги  

 
36680 

 
36680 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16550,00 лв.: 

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

месеца;  

42,07 – куриерска услуга за доставка на 

ролки тоалетна хартия и хартиени кърпи; 

40,00 лв. - куриерска услуга по доставка на 

метално сърце за капачки; 

600,00 лв. – 15 бр. акаунти за ученици по 

програмиране  

120,00 лв. – такса за обучение на двама 

педагогически специалисти; 

96,00 лв. -такса за участие в състезание 

Многознайко на ученици от ІV клас;  

1294,53 лв. – такса за 4 месеца за телефони -

19 бр.служители; 

960,00 лв. – онлайн обучение по плана за 

квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти; 

1560,03 лв. – такса за 2 месеца за 53 бр. 

карти с интернет; 

261,08 лв. – такса по договор за изработка на 

ваучери за храна – СБКО. 

440,00 лв. – монтаж на 2 бр. климатици – 

дирекция  исчитоводство; 

600,00 лв. – обучение Зимна академиа на 

двама педагогически специалисти; 

114,00 лв. – комндировка обучени ена двама 

педагогически специалист- транспорт; 

900,00 лв. – уебинар по плана за 

квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти; 

214,80 лв. – допълнителни модули по 

интернет сайта на училището; 

72,61 лв. – актуализация документални 

наръчници РААБЕ; 

100,00 лв . – такса за участие в национална 

математическа конференция на двама 

педагогически специалисти; 

4021,00 лв. – демонтаж на стари 

осветителни тела и монтаж окачен таван в 3 

бр. стаи и 218 бр. ЛЕД осветителни тела в 

училищната сграда 



55,20 лв. – такса курс по Методика на 

обучението по БДП на един педагогически 

специалист; 

3218,60 лв.  - транспорт на пътуващи учители 

за три месеца; 

509,00 лв. – възстановени такси на 4-ма 

педагогически специалисти за участие и 

придобиване на ПКС; 

580,00 лв. – монтаж на мебели в стая трети 

клас и учителска стая; 

500,00 лв. – такса кабелен интернет в училище 

за 2022 г.  

10 – 51 Командировки 2000 545 1455 69,00  -командировки счетоводител  

 

10-62 Застраховки 2372 2372 0 -------------- 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи  16208 16208 ------ ------------ 

 
52-01 Придобиване на компютри и хардуер  

0 0 0 ------------ 

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения  16208 16208 ------- 2738,00 – 2 бр.климатична система TREOC-

i18MS3/CO-118MS3 – в дирекция и счетоводство; 

13470,00лв.- фитнес станция за училищен 

двор; 

ІV. Получени средства   по   Сметки от Европейския съюз:  

1. Проект  „ Подкрепа за успех“ по ОП НОИР – получени средства през отчетното тримесечие – 9555,00 лв., изразходвани през отчетното тримесечие  – 

9857,00 лв – за възнаграждения на ръководители на групи и за материали и абонаменти за обучителни платформи, остатък средства към 31.12.2021 г. – 

2086,66 лв.  

2. Проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ –  получени средства през отчетното тримесечие-398,20 лв. , изразходвани 

средства към 31.12.2021 г.- 874,59 лв. – за възнаграждение на ръководители групи,   остатък средства към 31.12.2021 г. – 112,00 лв. 

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА 

Директор СУ 


















