
                                     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 год. 

 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

               Приход към 30.06.2021г. :  1 635 697  лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 30.06.2021г. са в 

размер на  1 526 364 лв. 

 

1.Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки  

 

 

 

 

 
 

§ 45-01 ДАРЕНИЯ 800 

§ 24-05 НАЕМИ  2134 

§ 61-05 ПРИХОД от Бюро по труда 3956 

§ 61-09 СУБСИДИИ 1 628 807 

  
1 635 697 

§01-00 Работни заплати 910701 

§02-00 Други възнаграждения в т.ч. 97458 

§02-01 Бюро по труда 4089 

§02-05 СБКО  и представително облекло 46517 

§02-08 Обезщетения при пенсиониране 42340 

§02-09 Др.плащания/болн/ 4512 

05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 213007 

§05-51 Државно обществено осигуряване 109924 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 35005 

§05-60 Здравно осигуряване 45542 

§05-80 ДЗПО 22536 

 

 
 



  

   

 

 

    2.Разходи за издръжка, такси, стипендии и ремонт  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

1.  През 2021 година извършените  разходи са следните: 

-работни заплати,лекторски,средства за онлайн среда, обезщетения 
във връзка с пенсиониране на педагогически 
персонал,представително облекло ,възнаграждения за провеждане на 
ДЗИ и НВО, проверка на самостоятелна форма /писмени работи и 
тестове/ , плащания за 24 май- Ден на Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура. 

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

- във връзка с извънредното положение и  COVID 19 са закупени 

препарати за дезинфекция , маски, ръкавици. Училището закупи  и  за 

класните стаи  пречистватели за въздух  в размер на 2656,00 лв., както 

и част от закупени материали по НП „Изграждане на STEM среда „ в 

размер на 24562,00 лв. 

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

природна газ в размер на 18883,00 лв. 

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

30828,00лв.  

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

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч. 112 926 

§10-11 Храна 14793 

§10-13 Постел.инвентар и работно облекло 5425 

§10-14 Учебници  

§10-15 Материали 38257 

§10-16 Вода,горива и енергия 18883 

§10-20 Разходи за външни услуги 30828 

§10-30 Текущ ремонт 3125 

§10-51 Командировки 249 

§10-62 Разходи за застраховки 1366 

  
 

192272 

 
Държавни такси, ремонт ДМА , 
стипендии  

§19-00 Държавни такси/ винетки+такса смет/ 5826 

§40-00 Стипендии 17237 

§51-00 Основен ремонт ДМА 29480 

§52-00 Придобиване на ДМА 139 729 

  ОБЩО РАЗХОДИ 305 198 



- „Бест 2012“ ООД /за трудова медицина /– 3348,00 лв. 

-„ЕМ АКТИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ / за годност на евакуационно 

осветление в двете сгради и подмяна на противопажарни стикери- 

1580,00  лв. 

- платени са и абонаменти за такса интернет,  счетоводни програми, 

СОТ и др. 

- абонамент „Школо“ -360,00лв. ,  „ Джуниър Ачийвмънт България“  - 

464,00 лв. , абонамент за портфолио на педагогическите специалисти 

на „ Училища,БГ“ -1436,00 лв. и др. 

5. Доставен и монтиран в голяма сграда на училището : 

- Климатик / библиотека/  в размер на 2600,00 лв. 

Разходът е виден в параграф 52-03  

       По сметката на училището в началото на годината постъпиха средства 

в размер на 300 000 лв. по НП „Изграждане на STEM среда“ 

       Извършени са преводи/ аванси по сключени договори/  за доставка на 

оборудване и част от извършените СМР в размер на 161100.45 лв. / видни в  

§ 51-00 и § 52-01/ 

      Наличност по разплащателна сметка към 30.06.2021 г.: 

109282 лв. 

 

      СУ“ Св.св. Кирил и Методий“ работи  по  проектите:  

„Подкрепа за успех“ , „ Образование за утрешния ден“ и „ Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“, „ Подкрепа за 

приобщаващо образование“ , „Равен достъп до училищно образование 
в условията на кризи“ 
Всички проекти се осчетоводяват в извънбюджетната сметка на 

училището. Наличността по извънбюджетната сметка към 30.06.2021 

година е  55945,80 лв.. 

 

 

 

 

 

 

            Изготвил               

            Г.Динкова 
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