
                                     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 год. 

 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

               Приход към 30.09.2021г. :  2 260591  лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 30.09.2021г. са в 

размер на  2 245 371 лв. 

 

1.Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки  

 

 

  

   

 

§ 45-01 ДАРЕНИЯ 800 

§ 24-05 НАЕМИ  2134 

§ 36-19 
ПРОДАЖБИ НА ТРЪЖНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 25 

§ 61-05 ПРИХОД от Бюро по труда 6573 

§ 61-09 СУБСИДИИ 2251059 

  
 

§01-00 Работни заплати 1 286 855 

§02-00 Други възнаграждения в т.ч. 170992 

§02-01 Бюро по труда 7331 

§02-02 Граждански договори 8702 

§02-05 СБКО  и представително облекло 53064 

§02-08 Обезщетения при пенсиониране 95199 

§02-09 Др.плащания/болн/ 6696 

05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 275832 

§05-51 Државно обществено осигуряване 141892 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 45150 

§05-60 Зравно осигуряване 59054 

§05-80 ДЗПО 29736 
 

 
 



 

    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 и 15Септември. 

Към 30-09.2021 г. са възстановени и средствата , изплатени като 
обезщетения на пенсионирани педагогически и непедагогически 
персонал. 
Сключени са граждански договори във връзка с ремонт на училището 
/първи етаж на голяма сграда/ в размер на 7502,00 лв.и граждански 
договор във връзка с STEM център и възлагане на обществени 
поръчки в размер на 1200,00 лв. 
         2. Средствата изразходени за учебници са в размер на 29891,00 лв. 
Възстановени са 28530,00 лв.  

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

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч.   215 555 

§10-11 Храна 14 793 

§10-13 Постел.инвентар и работно облекло   5 425 

§10-14 Учебници    29 891 

§10-15 Материали 64039 

§10-16 Вода,горива и енергия 25248 

§10-20 Разходи за външни услуги 70133 

§10-30 Текущ ремонт 3278 

§10-51 Командировки 782 

§10-62 Разходи за застраховки 1966 

  
 

296 137 

 
Държавни такси, ремонт ДМА , 
стипендии  

§19-00 Държавни такси/ винетки+такса смет/ 5 826 

§40-00 Стипендии 20 605 

§51-00 Основен ремонт ДМА 29 480  

§52-00 Придобиване на ДМА 229 498 

  ОБЩО РАЗХОДИ 511 692 



- 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. 

 

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

природна газ в размер на 25248,00лв. 

 

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

70133,00 лв.  

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

- „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.  

- абонамент ШКОЛО – е-дневник-пакет Дигитална трансформация в 

размер на 3238,80 лв.  

-абонамент програма „ Дизайн шампиони“ – 240,00 лв. 

-извършена и дезинфекция във връзка с COVID в размер на 600,00 лв. 

-лицензионна такса за Фондация Международна награда на херциго 

на Единбург -900,00 лв. 

-услуга за изрисуване на стена в STEM център – 3000,00 лв. 

-авансово и от собствени средства е извършен превод в размер на на 

13200,00 лв. по програма „ Отново заедно“. Средствата все още не са 

възстановени от Министерство на образованието. 

 

 

 

 

 

       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  СМР виднив  § 51-00 , § 52-00 и §53-00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

 
 
 

  
брой ед.цена общо 

§51-00 Осн.ремонт 1 29480 29480 

  STEM        

        29480 

          

§52-01 аванс за  1 131621 131621 

  STEM център       

  ОКОНЧАТЕЛНО     70611,98 

Стереоскопична ALL-in-One комп. бр. 15 13113,32 196699,86 

конфигурация Zspace AIO         

Допълнителна апаратура за бр. 1 1303,57 1303,57 

визуализация Zspace zViev Camera Kit         

Лаптоп Lenovo 81УА00 бр. 1 780 780 

Документ камера Gaoke м.GK-9000V-1 бр. 1 780 780 

Дигитален киоск Planiks  бр. 1 2669 2669 

          

§52-01 вноски  за 9 918,04 8262,24 

  изграждане       

  СТРУКТУРНА       

  СИСТЕМА       

§52-01       210495,22 

§52-03 Климатик за 1 2600 2600 

  библиотека       

  Мицубиши       

  Климатик за 1 3550 3550 

  STEM център       

§52-03       6150 

          

§52-05       12852 

  УЧЕБНА МАСА ХИМИЯ 5 1285,2 6426 

  МАСА 3 2142 6426 

          

          

§53-01 НП  STEM 
   

10729 

Софтуерен лиценз mozaBook Classroom бр. 1 336 336 

Lab лиценз за онлайн софтуер VIVED бр. 1 5325 5325 

Софтуер за експеримент-библиотека  бр. 1 3000 3000 

zSpace Ledming         

Редактор на лабораторни документи бр. 1 2068 2068 

Labster Experiences         



      Наличност по разплащателна сметка към 30.09.2021 г.: 

                                                                                                   15170,00 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 30.09.2021 

година е  43225,00 лв.. 

 

 

 

 

 

 

            Изготвил               

            Г.Динкова 
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