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Изх. № 371 /19.04.2022 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 І-во  тримесечие на 2022  

година.  

І. През отчетното тримесечие са получени субсидии, държавни дейности  както следва: – м. януари 2022 г. – 73 323,10 лв., вкл. 20 897,00 лв. преходен 

остатък,  м. февруари 2022 -54 630,00 лв., м. март 2022 г. – 54 630,00 лв.        

              

ІІ. Към момента училището няма утвърден от първостепенния разпоредител  бюджет за 2022 г. поради което се дава информация само за  

извършените разходи. Отчетът  на бюджет 2022  за първото тримесечие е както следва:  
 

 
параграф 

уточнен план отчет към 

31.03.2022 г. 

остатък Средства изразходени през 

отчетното тримесечие 

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

служебни правоотношения  

          91 212  
 

 

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

 91 212  91212.00 лв.-Брутни трудови 

възнаграждения на персонала 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   127   

 

 
02-09 други плащания и възнаграждения 

  

 
127 

 
 

 

127,00 лв.-Парично обезщетение на лица с 

временна 

нетрудоспособност (болнични) за сметка на 

работодателя 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя  20 712  20712,00 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  26 810  26810,00 лв. 
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10-11 храна 

 4404  4404,00 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 

 

 
10-15 материали 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

442,54 лв. – антигенни тестове за провеждане  два 

пъти седмично тестване на педагогически и 

непедагогически персонал: 

330,00 – миещи препарати  

  25,20 – ръкавици за тестване 

120.00 лв. – резервна част за генератор за ток; 

4246,00 лв. – средства от бюджета за разплащане 

по проект „Подкрепа за успех“ – подлежат на 

възстановяване; 

 
10-16 вода, горива и енергия  

 

 

             2757  ел.енергия – 2755,97 лв. за тримесечието  

 
10-20 разходи за външни услуги  

                13194  13 194,00 лв.: 

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

тримесечие;  

300,00 –  годишна такса договор 

дезинфекция; 

360,00 лв. – годишна такса договор служба 

трудова медицина; 

368,00 лв. – зареждане тонер касети  

120,00 лв. – годишен абонамент портфолио 

училище и учители; 

1770,00 лв. -надграждане видеонаблюдение 

– доставка и монтаж на 1 бр. DVR, 3 бр. 

камери и окабеляване; 

1006,85 лв. – такса за 3 месеца за телефони -

19 бр.служители; 

1850,00 лв. – такса за 3 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; 

1048,33 лв.  - транспорт на пътуващи учители 

за три месеца;  



10 – 51 Командировки                       70  70,00  -командировки счетоводител 3 

месеца 

 

10-62 Застраховки                  870,20  Застраховка трудова злополука персонал 

ІІІ. Получени средства   по   Сметки от Европейския съюз през отчетния период няма.   

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА 

Директор СУ 


