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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА 

ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. 

НА ОУ „СТЕФАН ПЕШЕВ” ГР. СЕВЛИЕВО 

 

Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ОУ „Стефан Пешев” се 

осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., постановление на Министерски съвет 

за изпълнението му, както и утвърдените единни разходни стандарти за издръжка на един 

ученик в делегираните от държавата дейности. 

 

І. ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ  

 Първоначалният план на ОУ „Стефан Пешев” е 1 618 751 лв. Съгласно Заповед на 

кмета на община Севлиево е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС  

/Единен разходен стандарт/ и допълнителните компоненти. Допълнително са заложени   

1000 лв. приходи от наеми. 

Заделени са 1,2 % върху фонд работна заплата на педагогическия персонал за 

квалификация в размер на 10 743 лв. и 4% за диференцирано заплащане на педагогическите 

специалисти – 35 812,70лв. 

През второто тримесечие са получени допълнително средства за: 

- 11 700 лв. за увеличения брой ученици; 

-   5 360 лв. за транспорт на учители; 

- 12 123 лв. за учебници. 

С тези допълнителни средства планът на училището е завишен на 1 649 244 лв. 

 През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните 

вноски на персонала, социалните разходи, както и разходите за издръжка на училището.  

 

ІІ. ОТЧЕТ  НА  РАЗХОДИТЕ 

1. По параграфи: 0100 /Заплати/, 0200 /Други възнаграждения/ и 0500 

/Осигуровки/ С направените промени планът за годината става общо 1 378 761  лв. От тях за 

първо шестмесечие са изразходени 584 709 лв. – 42,41 % изпълнение. В тези средства влизат 

и изплатените 22 649 лв. за представително облекло на педагогическите специалисти. 

2. Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/ Изразходени са 3150 лв. за 

работно облекло на помощен персонал. 

3. Параграф 1011 /Храна/ По план 90 000 лв. От тях са изразходени 60 617 лв. за 

безплатни закуски и обяди – 67,35 % изпълнение. 

4. Параграф 1014 /Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотека /6525 лв. са изразходени за учебни материали и пособия авансово плащане. 

5. Параграф 1015 /Материали/ По план са предвидени 70 000 лв. От тях са 

изразходени 8025 лв. – 1146 % изпълнение – разходи за материали за поддръжка в училище, 

канцеларски материали, миещи препарати и др. 

- 1335 лв. за газов бойлер; 

-   840 лв. за миещи препарати; 

- 3095 лв. за канцеларски материали; 

- 1322 лв. за книги за награди. 

6. Параграф 1016 /Вода, горива и енергия/ По план са предвидени 40 000 лв. 

Изразходени 21 688 лв. – изпълнение 54,22 %. От тях: 

-      239 лв. за вода; 

- 16 038 лв. за  природен газ за отопление; 

-   5 410 лв. за електроенергия. 
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7. Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ Планът е завишен на 35 360 лв. с 

парите за пътуващи учители – изразходени са 15 240 лв. за ремонт на компютри, телефонни 

услуги, интернет, ДДД мероприятия  и др. – 43,10 % изпълнение. От тях: 

- 1495 лв. за телефонни услуги и интернет; 

- 3295 лв. за интерактивни класни стаи; 

- 2400 лв. за абонаментни карти на пътуващи учители; 

- 1541 лв. за превоз на ученици на СУ „В.Левски”; 

-   456 лв. за откриване на две нови работни станции; 

-   600 лв. за транспорт на ученици; 

-   544 лв. за поддръжка ТРЗ. 

8. Параграф 1051 /Командировки в страната/  Предвидени 1000 лв. по план. От тях 

разход 382 лв. – 38,2 % изпълнение. 

9. Параграф 1062 /Застраховки/ По план  2500 лв. Направена е застраховка на 

сградите и  застраховка на целия персонал за 2056 лв. 

10. Параграф 1981 /Общински данъци и такси/ Изплатени 2883 лв. за такса смет. 

11. Параграф 5100 /Основен ремонт дълготрайни активи/ Изразходени са 3676 лв. 

за обследване на енергийната ефективност на сградата. 

Общо са изразходени 708 932 лв. – 42,99% от предвидените средства по план. 

Училището завършва шестмесечието с налични средства в банка в размер на 204 418 лв. 

След изплащане на заплатите за месец юни в началото на месец юли, които са в размер на 

158 814 лв., в банката реално остават 45 604 лв. Като прибавим заплатите за м. 06.2019 г., 

изпълнението на бюджета за шестесечието е 52,61%. Училището няма неразплатени и 

просрочени  задължения.  
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