
                                                  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2018 до 31.12.2018 год. 

 
 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

Приходите  към 31.12.2018 г. включват: 

Субсидия:  1 892 463,00 лв. 

§24-05  Наеми -4227,00лв. 

§61-01 Спрени помощи отсъствия и проекти -19 706,00лв 

               §61-05 Прeвод от РСЗ Бургас/БТ/7495,00 лв.  

               §45-01  Дарения: 3448,00 лв. 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 31.12.2018г. са в 

размер на 1 911 778 лв..  

 

1. Приоритетни разходи 

  

    

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Разходи за издръжка на стойност 327 451,00лв.  

§0100 Работни заплати 1 202 718 

§0200 
Други 
възнаграждения в т.ч. 99 249 

02-02 Граждански договор 4 764 

02-05 СБКО и облекло 45 614 

§0208 Обезщетения 36 824 

§0209 Др.плащания                                  6 082 

§02-01 Нещатен персонал /БТ                                  5 965 

  
 05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 282 360 

§05-51 Държавно обществено осигуряване 149 689 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 46 339 

§05-60 Здравно осигуряване 60 332 

§05-80 ДЗПО 26 010 

     

  
 

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч. 241 901 

§10-11 Храна 24 734 

§10-13 Постел.инвентар/ униформи/ 5 834 

§10-14 Учебници 31 462 

§10-15 Материали 92 682 

§10-16 Вода,горива и енергия 30 095 

§10-20 Разходи за външни услуги 48 656 



 

 

 

 

 

 

 
 

Училището спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. 

Общата сума на проекта е 10560,00лв., разпределена по 50% финансиране 

от МОН и 50% от  бюджета на училището. Ученическите шкафчета са 

закупени и  доставени . Разходът е виден в §10-15. Средствата в размер на 

5280,00 лв.са възстановени . 

Спечелен беше и проект по модул : Подкрепа на целодневното обучение“ в 

размер на 9930,00 лв. Оборудвана беше мултимедия на трети етаж. 

Средствата са възстановени на 100 %. 

Проект на стойност 12750,00 е спечелен и реализиран от училището за WI-

FI .Стойността на проекта и преведена по сметката на училището. 

По проект ИКТ училището закупи 10 бр.компютърни конфигурации и 4 

проектора на стойност 9720,00 лв. Стойността е възстановена 100 %. 

Наложително беше и подобряване на МТБ/материално-техническа база/, а 

именно: 

 -Подновено беше оборудването на детската градина.Закупени бяха 

столове,маси,секции и гардеробчета за малките деца. Сумата изразходена 

за ПГ е в размер на 3134,33 лв./§10-15/ 

-Обновен е и кабинетът по биология.Закупени са ученически маси и 

столове в размер на 3473,00 лв./§10-15/.Поради увеличения брой ученици, 

старите маси и столове са разпределени по всички кабинети. 

-Освежено е и оборудването на ученическия стол.Допълнително са 

закупени комплекти /маса+4 столове / 15 бр. за сумата 2025,00лв./§10-15/ 

- По изискване на РЗИ Бургас е изработена и монтирана преградна стена от 

ПВС за тоалетни в малката сграда  в размера на 780,00 лв. 

-Допълнително оборудвани са и кабинетите в начален етап с видео 

проектори и ученически шкафчета.Стойността на изразходените средства 

за проектори е 4028,00 лви за шкафове в размер на 2562,00 лв. ./§10-15/ 

-Подменени са и диваните във фоайето на голямата сграда на 

училището.Разходът е на стойност 454,00 лв. /§10-15/ 

-Закупени са и нови градински пейки за двора на малката сграда , а именно 

12 пейки за 1188,00 лв. /§10-15/ 

 -Закупени бяха климатични инсталации и МФУ за дирекции, учителска 

стая и счетоводство.Средствата в размер на 8610,00 лв. /§52-00/ 

§10-30 Текущ ремонт 2 997 

§10-51 Командировки 3 039 

§10-62 Разходи за застраховки 2 392 

§19-00 Държавни такси/ винетки/ 941 

§40-00 Стипендии 34525 

§51-00 Основен ремонт ДМА /парни котли/       8 000 

§52-00  ДМА      42 084 



-На 30.08.2018г. е сключен договор с „Партньори-А.Т.“ ЕООД за ремонт на 

училищния двор. Стойността на договора е в размер на 43510.81 лв.с ДДС. 

През м.септември е извършено авансово плащане по договор в размер на 

7873,00 лв./§52,00/ . Община Карнобат ще дофинансира извършването на 

ремонта. 

   Към 31.12.2018 година са възстановени  средства, изразходени за 

учебници в §10-14 в размер на 28355,00 лв. 

            Възстановени средствата ,изразходени в § 02-08  обезщетения за 

пенсионери . 

     Неразплатени задължения към доставчици за издръжка на училището за  

2018 година няма. 

 

            Наличност по разплащателна сметка към 31.12.2018-35802,00 лв. 

Същите са прехвърлени към Община Карнобат и възстановени на 

02.01.2019г. като преходен остатък. 

С тези средства ще бъдат доплатени ремонт на дворно място  и ремонт на 

парни котли. 

 

 

             Изготвил:             

                       Г.Динкова 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/ 

 


