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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА №1 

 

КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА       

01.01.2019 – 31.12.2019 

 

              СУ „Д-р П.Берон” гр.Червен бряг е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

към Община Червен бряг. Разплащанията се извършват чрез „Експресбанк”АД гр.Червен бряг. 

                В училището към 01.01.2019 г се учат 709 ученика, обособени в 34 паралелки.  От 

първи до четвърти клас е въведено целодневно обучение, като ПИГ от началото на 

календарната година са  16 броя. 

                Броя на персонала, утвърден от директора е 87.22 броя, в.т.ч. педагогически персонал 

67.22 броя, обслужващ персонал 20броя. 

                 Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на училището е изготвен 

съгласно закона за устройство на държавния бюджет за 2019 г, системата на делегираните 

бюджети при спазване приоритетите в рамките на утвърдените ни средства  и на основание 

указанията на Министерството на финансите.  

                  За периода 01.01.2019 г -31.12.2019 г  в училището са постъпили суми в размер на 

2 126 540.87 лв , в т.ч 2 102 228.80 лв субсидия , плюс постъпили сума от РЗС Ловеч по НП 

Помощ за пенсиониране“ в размер на 6816.07 лв, плюс постъпила сума по проект „Подкрепа за 

успех“ в размер на 17 496.00 лв 

                 Постъпилата субсидия е разпределена по дейности, както следва:   

                                                                                                                                                              

- за дейност Общообразователни училища   –                    2 014435.82 лв 

- за дейност Ресурсно подпомагане      -                                    4 455.00 лв 

-  за дейност Други дейности по образованието –                  81 237.98 лв 

- за дейност Спорт за всички ДД                               -                2 100.00 лв 

 

                    Постъпила сума по НП Помощ за пенсиониране: 

 - за дейност Програми за временна заетост –                            6816.07 лв 

   

                    Постъпила сума по проект „Подкрепа за успех“ 17 496.00 лв 

 

 

               Общото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г е в размер на 2 100 060.48 лв в т.ч. по 

дейности: 

- дейност Общообразователни училища –               1 998 242.97 лв 

- дейност Ресурсно подпомагане -                                   4 455.00 лв 

- дейност Други дейности по образованието –             87 835.26 лв 

- дейност Програми за временна заетост –                      7 427.25 лв 

- дейност Спорт за всички ДД                               -          2 100.00 лв 

 

Общо изпълнение  проект „Подкрепа за успех“ 

- проект „Подкрепа за успех“                                            3939.97 лв 

 

                Възстановена сума към община Червен бряг  към 31.12.2019 г    23 521.41 лв разпределени 

както следва:  

- От субсидии                                                             815.38 лв 

- От проект „Подкрепа за успех“                        13 556.03 лв 

- От НП „ИКТ в образованието“                          7 650.00 лв 

- От НП „Ученич.олимп.и състезания“                   650.00 лв 

- От НП „Осигуряв.на съврем.образов.среда“       850.00 лв 

-  

 

              Разходите на училището са извършени съгласно приетия план на бюджета за 2019 г , както 

по дейности, така и по  видове съгласно ЕБК . Спазен е принципа на целесъобразност и законо-

съобразност съгласно Закона на счетоводството и системите за финансово управление и контрол. 

 

               Заплатите и осигурителните вноски към тях са начислени и изплатени своевременно. 

               По  & 01 01 – Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови правоотношения- 

mailto:p_beron@abv.bg;
http://www.sou-beron.org/


начислени и изразходени  1 365 280.00 лв 

               По & 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала  са начислени и изразходени 

145 412,00  лв, в т.ч. за нещатен персонал по трудови правоотношения 6 264,00 лв, за персонал по 

извънтрудови правоотношения 2068,00 лв, изплатени суми СБКО и представително облекло 

59 996,00 лв, обезщетения с характер на възнаграждения 69 773,00 лв други плащания и 

възнаграждения 7 311.00 лв 

             По & 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели - начислени и преведени 

са прилежащите към заплатите и възнагражденията на персонала задължителни осигурителни вноски 

в размер на 317 881.00 лв, отчетени както следва: 

            Осигурителни вноски от работодатели за ДОО –        162 644.00 лв 

            Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ –       52 040.00 лв 

            Осигурителни вноски от работодатели за ЗО –             71 273.00 лв 

            Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО –        31 924.00 лв 

 

                Издръжка 

                По  & 10 00 Издръжка са начислени и изразходени средства в размер на 245 528.00 лв , 

разпределени по подпараграфи  както следва:                                                                                                               

 

               Храна  – изразходени са 52 471.00  лв. 

 

               Постелен инвентар и облекло – изразходени са 5275 лв за работно облекло на 

обслужващия персонал 

 

                 Учебни и научно-изследователски разходи- закупени книги за библиотеката в размер на 

24 671.00 лв 

 

                 Материали– изразходени са 22 900.00 лв. в т. ч. за канцеларски материали-6909,00 лв 

 За резервни части и консумативи 103.00 лв , За часовете по физика и химия 1698.00 лвза перилни 

препарати  519 ,00 лв Книги послучай патронния празник на училището 1547.00 лв, Канц.м-ли за 

занимания по интереси 1088.00 лв.Учебни материали 600 .00 лв,   плотове за маси 865,00 лв 

Строителни и др.материали 1896,00 лв Училищна документация 586,00 лв Акумулатор 114,00 лв, 

Спортни пособия 2100 00 лв, гуми автобуси 1800.00, авточасти и др.консумативи автобуси  762.00 лв 

Почистващи материали 877,00 лв Компютър П.Николов 270.00 лв, , Бойлер 64.00 лв, Дезинфектант 

38.00 лв,  Препарат пръскане 26.00 лв, дървен строителен материал 25.00 лв, Пробивен трион 32.00 

лв,  други материали 981.00 лева 

 

                 Разходи за горива, ел.енергия и вода – начислените  и изразходени средства са в размер на 

85 409.00 лв и са разпределени както следва: 

     - ел.енергия                                                 14 645.00 лв.. 

     - вода                                                              1388.00 лв.             

     - газ                                                            38 6015.00 лв 

     - гориво за автобуси                                   30 761.00 лв 

      

 

                 Разходи за външни услуги – изразходените средства са в размер на 46 516.00 лв в т.ч пътни 

педагогически персонал 2932.00 лв, ремонт автобуси 9670.00 лв, трудова медицина 1245,00 лв 

абонамент счетоводна програма 440.00 лв Абонамент ТРЗ Програма 560.00 лв квалификация 

педагогически персонал 9649.00 лв, абонамент ПИС и подмяна на бутилки 1364.00 лв, абонамент 

Дезина 360.00 лв, наем читалище – 275.00 лв, транспортна услуга 3457.00 лв  в т.ч 2165.00 лв за 

покриване линия на  автобус, ГТП автобуси 300.00 лв абонамент програма „Енвижън“ 600.00 

лв,охрана 1440,00 лв, проверка парна инсталация 570.00, предпеч.подготовка книга училище 298.00 

лв, автомивки 136. 00 лв , чл.внос Кеймбридж 100.00 лв, автоматизирани системи 298,00 лв, 

абонамент пощенска кутия 44, зареждане на тонер – 155.00 лв., подновяване на електронен подпис 

292,00 лв, абонамент копирна техника и закупуване на тонер касети и др.консумативи  2158,00 лв, 

телефони  5267.00 лв. ремонт врати  60.00 лв , ремонт офис техника 50.00 лв демонтаж и монтаж на 

гуми 302.00 лв , закупен суперхостинг 81.00 лв.,квалификация Будапеща 930 лв , израб.и монтаж 

алум.врата 640,00 лв, закупени ел.дневници 1200 лв, абонамент „Уча се“ 1035.00 лв, Актуализация 

програма„Админпро“384,00 лв и др.услуги -224 лв 

 

              Текущ ремонт – 2339.00 лв. в т.ч ремонт тоалетни 998,00 лв и строителни материали – 

1341.00 лв 

 

              

 



             Командировка в страната – отчетени са 2473.00 лв.Тук са включени командировките на 

администрацията, командировките на ПП при осигуряване нормалното протичане на ДЗИ, на 

квалификациите, както и  командировките на учениците по различни мероприятия . 

           Краткосрочни командировки в чужбина – 596 лв – обучение педагози Унгария 

 

            Разходи за застраховка   -     За застраховка имуществото на училището са отчетени 2878.00 

лв. в т.ч застраховка „Гражданска отговорност“ за автобусите 2062.00лв. Освен застраховка на 

сградата на първа база, е застраховано и имущество – преди  всичко компютри и други УТС.  Тук се 

отчитат и застраховките на учениците, свързани с провеждането на различни мероприятия. 

 

          Платени държ.и общ.данъци и такси - 3585.00 лв –тук се отчитат данък сгради и такса смет 

на двете бази, както и винетките на автобусите. 

 

          Разходи за стипендии – начислени и изплатени стипендии в размер на  22 374 лв.  

              

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА №2 

 

КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА -  СЕС                                                

ЗА ПЕРИОДА    01.01.2019 – 31.12.2019 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

 

                   Общото  изпълнение по проекта и усвоените  средства  са в размер на 3 939.97 лв,                  

Разходите по проекта са извършени съгласно указанията на МОН. Спазен е принципа на 

приложение на ЕБК , както и основните принципи на целесъобразност и законосъобразност при 

изразходване на средствата съгласно Закона на счетоводството и системите за финансово 

управление и контрол.  

                     Разпределението на разходите по проекта са както следва: 

             По  & 01 01 – Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови 

правоотношения - начислени и изразходени  2985.58 лв 

 

             По & 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели - начислени и 

преведени са прилежащите към заплатите и възнагражденията на персонала задължителни 

осигурителни вноски в размер на 688.61 лв, отчетени както следва: 

            Осигурителни вноски от работодатели за ДОО –              362.03 лв 

            Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ –            120.67 лв 

            Осигурителни вноски от работодатели за ЗО –                  143.31 лв   

                                    

             По  & 10 00 Издръжка  -  начислени са и изразходени средства в размер на 265.78 лв ,  

по подпараграф  10 15 Материали – закупени са канцеларски и учебни материали за работа в 

групите.  

 

 

 

 
 

 

 


