
                                     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 год. 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

               Приход към 31.12.2019 г. :  2  288  434  лв. 

 

Приходите   включват: 

Субсидия: 2 265 860.00  лв. 

§24-05  Наеми – 6634.00лв. 

§61-05 Спрени помощи/отстъствия/ -4819.00 

               §61-05 Прeвод от РСЗ Бургас/Бюро по труда/3770.00 

               §64-01 Проект МОСВ и ПУДОС – 5000лв. 

               Други приходи /предадени вторични суровини/- 749,00 лв. 

                                          /остатък от Средищни училища – 1602,00 лв 

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 31.12.2019г. са в 

размер на  2 245 880,00 лв. 

 

1. Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки : 1 936 573.00 лв. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Разходи за издръжка ,такси ,стипендии и ремонт ДМА на стойност : 309 307,00лв. 

 

§0100 Работни заплати 1 485 854 

§0200 
Други 
възнаграждения в т.ч. 103 630 

02-02 Граждански договор 8 159 

02-05 СБКО и облекло 49 955 

§0208 Обезщетения 36 751 

§0209 Др.плащания                                  5 576 

§02-01 Нещатен персонал /БТ                                   3189 

  
 

05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 347089 

§05-51 Държавно обществено осигуряване 182413 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 57113 

§05-60 Здравно осигуряване 74203 

§05-80 ДЗПО 33360 

  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

1. През 2019 година съществени разходи ,извън работни заплати, 

допълнителни плащания и осигуровки , извършени от училището 

са:  

- спечелен  проект по ПУДДОС в размер на 5000,00 лв. 

ПРОЕКТ “МИСЛИМ И МЕЧТАЕМ В ЗЕЛЕНО- ДИГИТАЛНА 

ЕКОЛАБОПАТОРИЯ“. 

Средствата са изразходени за реализацията му и възстановени от  

ПУДООС в размер на 5000,00 лв. 

- спечелен проект „ Играем,мечтаем ,творим „ в подкрепа на 

целодневното обучение на учениците в размер на 9473,00 лв. 

Средствата са възстановени в сметката на училището. 

-  освежаване на класни стаи и коридори в малка сграда 

Изразходени от СУ „ Св.св. Кирил и Методий“ възлизат на 8105,00 лв./ / в 

т.ч.граждански договор 5250 лв+ осиг. 625 лв, и материали 2230,00/ 

-закупени са допълнително проектори, и вече всички стаи са 

оборудвани.  /параграф 52-01 – 1970 лв/ 

Допълнително закупени климатик за ЗАТС и МФУ за учителска стая в 

размер  768 лв.Изразходените средства са видни в параграф 52-03-2068 лв. 

Остатък по 52-03 е изграждането на плочник в размер на 25 879 ,00 лв.. 

-абонамент електронни дневници в Школо , в размер на 2698,00 лв, като 

от Община Карнобат и Мон са ни възстановени 1200,00 лв. 

-абонамент програма „ Дизайн шампиони“- 270,00 лв и принтер за 

250,00 лв. 

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч. 211 732 

§10-11 Храна 27115 

§10-13 Постел.инвентар/ униформи/ 4710 

§10-14 Учебници 24128 

§10-15 Материали 49300 

§10-16 Вода,горива и енергия 28925 

§10-20 Разходи за външни услуги 49851 

§10-30 Текущ ремонт 10735 

§10-51 Командировки 14471 

§10-62 Разходи за застраховки 2497 

   

 
Държавни такси, ремонт ДМА , 
стипендии 97 575 

§19-00 Държавни такси/ винетки/ 13 928 

§40-00 Стипендии 31 814 

§51-00 Основен ремонт ДМА /парни котли/ 
                          
21 916 

§52-01 ДМА / проектори/   1 970 

§52-03  ДМА 27 947 



-задължителни абонаменти за :  

„ Админ Софт“ -384,00лв. 

„SOP.bg$ -Профил в системата за обществени поръчки -180.00 лв. 

-обезщетение от 10,5 БРЗ при пенсиониране в размер на 36751, 00лв., 

като в края на годината по разплащателната ни сметка са възстановени 

33396,00 лв. ,представляващи 10 БРЗ . 

-плащане по договор за парни котли в голяма сграда и размер на 

21916,00 лв. , видно по §51-00 и ремонт на парни котли в размер на 4888,00 

лв. , отразено в  §10-30 

В § 10-20 и § 10-51  са включени  изразходените средствата за  

квалификация на педагогическия персонал, възлизащи на 16442.00лв 
в т.ч. квалификация в размер на 4897,00 лв. и командировки 

/настаняване,изхранване и транспорт в размер на 11 545,00 лв. 

Заложените в бюджета средства за квалификация са в размер на 13 715,00 

лв. 

Средствата за учебници, закупени от училището , по сключени договори  

в размер на 24128,00 лв.   са  възстановени от Община Карнобат. 

Педагогическите специалисти имат абонамент в Уча.се. Разходът възлиза 

на 3364,44 лв. 

През 2019/2020 учебна година училището ще участва в проект „ Подкрепа 

за успех“  BG05M2OP001-2.011-0001. 

Авансово е преведена сума в размер на 40794,00лв. и същата е прехвърлена 

по извънбюджетната сметка на училището. Възнагражденията и 

осигурителните вноски на педагогическите специалисти, координатори и 

счетоводител , както и разходите за материали по проекта се израходват от 

извънбюджетната сметка и са за сметка на проекта. 

Към 31.12,2019 г.  СУ „ Св.св. Кирил и Методий“ няма    задължения  

към доставчици. 

 

Наличност по разплащателна сметка към 20.12.2019 г.: 42 428,70лв. 

Същите са преведени на Община Карнобат като преходен остатък  и 

възстановени в сметката на училището на  02.01.2020 г. 

В тях се включват : 

-остатък от „ Занимания по интереси“ в размер на 10636,00 лв 

-възстановени средства от изплатени обезщетения, преведени по 

разплащателната сметка на училището на 19.12.2019 г. в размер на 

16291,00 лв. 

-неизразходвани  средства по „ Природни науки“ в размер на 986,00 лв. 

-спрени помощи /отсъствияа8/- 4819,00 лв. 

-други средства в размер на 9696,00 лв. 

 

 

             Изготвил             



                       Г.Динкова 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/ 

 


