
                                     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 год. 

 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

                Приход към 30.09.2020г. :   1 847372.004 лв. 

 

Приходите   включват: 

Субсидия: 1 845 943.08 лв. 

§24-05  Наеми – 503.96лв. 

               Други приходи /тръжна документация/- 25.00 лв. 

               Дарение:  900,00 лв 

                                          /  

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 30.09.2020г. са в 

размер на  1 843626 лв. 

 

 

1. Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки : 1 617 620 лв. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§0100 Работни заплати 1 190 307 

§0200 
Други 
възнаграждения в т.ч. 168 867 

02-02 Граждански договор 4 645 

02-05 

СБКО  и 
представително 
облекло 49995 

§02-08 
Обезщетения при 
пенсиониране 110394 

§02-09 Др.плащания/болн/                                  3833 

                                     

  
 

   

05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 258 446 

§05-51 Държавно обществено осигуряване 130 266 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 40 649 

§05-60 Здравно осигуряване 59 466 

§05-80 ДЗПО 28 065 

  
 



 

 

 

    Разходи за издръжка ,такси ,стипендии и ремонт  на стойност : 226 006,00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

         1.  През 2020 година извършените  разходи са: 

-работни заплати,лекторски,обезщетения във връзка с пенсиониране 

на педагогически персонал,допълнителни плащания предвидени по 

КТД,  осигуровки , изплатено представително и работно облекло. 

         2. В § 10-15 са отразени и разходите за : 

       - във връзка с извънредното положение и  COVID 19 са закупени 

препарати за дезинфекция , маски, ръкавици, термометри , бойлери, 

допълнителен отпуск на непедагогическия персонал  в размер на 

19 722,00 лв .  

         3. В §10-16 са отразени разходите  за ел.енергия, вода, дърва и 

природна газ в размер на 23715,00 лв. 

         4.Разходи за услуги и  абонаментите  отразени в §10-20 в размер 

на 55691,00 лв. 

             - ЕТ „Металпласт“ /за парни котли/- 1200,00 лв. 

             - „Бест 2012“ ООД за трудова медицина – 3468,00 лв. 

             -„Сънфайер“ / за подмяна на евакуационно осветление в двете 

сгради  са изразходени 8217,00 лв. 

             - платени са и абонаменти за такса интернет, , счетоводни 

програми, сот и др.  

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч. 165 745 

§10-11 Храна 5656 

§10-13 Постел.инвентар и работно облекло 5255 

§10-14 Учебници 37583 

§10-15 Материали 32489 

§10-16 Вода,горива и енергия 23715 

§10-20 Разходи за външни услуги 55691 

§10-30 Текущ ремонт 2342 

§10-51 Командировки 1028 

§10-62 Разходи за застраховки 1986 

   

 
Държавни такси, ремонт ДМА , 
стипендии 60 261 

§19-00 Държавни такси/ винетки+такса смет/ 
              
6444 

§40-00 Стипендии 
           
17066 

§51-00 Основен ремонт парни котли 20000 

§52-03 Придобиване на ДМА 8064 

§52-05  ДМА 8687 



             - абонамент „Школо“ , Админсофт, „ Джуниър Ачийвмънт 

България“    

          5. Доставени и монтирани в голяма сграда на училището : 

- Вътрешна врата с контрол на достъп 

- Алуминиена вътрешна врата и кабинка за охраната 

Разходът е виден в параграф 52-00 и е в размер на 8687,00 лв. 

     6. Изградена е структурна кабелна система на стойност  

18216,00 лв. 

      7. Започна основен ремонт на парни котли в малка сграда в 

размер на  29850,00лв. 

     Към 30.09,2020 г.  СУ „ Св.св. Кирил и Методий“  има    

задължения  към  ЕТ“  Металпласт „за довършване на основен ремонт 

парни котли и изграждане на структурна кабелна система в 

училището. Общото задължение възлиза  21 000 лв. Плащанията са 

месечни и отложени във времето . 

     По сметката на училището са постъпили средства за 

възстановяване на учебници  35244,00лв. , разходът който е извършен 

и виден в 

 § 10-14 е 37583.00 лв. Министерството е изплатило близо 94% от 

изразходваната сума за учебници. 

     На учителите, пенсионирани през 2020 година сме изплатили 

обезщетения в размер на 110 394,00 лв. от собствения ни бюджет. По 

програмата „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ са 

ни възстановени 58234,00 лв. Очакваме в близко време да ни 

възстановят и останалите средства. 

Наличност по разплащателна сметка към 30.09.2020 г.: 3546,27,лв. 

 

 

  

            Изготвил               

            Г.Динкова 

        

                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/ 

 


