
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

 

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 31.03.2020г. 
 

На     ОУ” СТЕФАН ПЕШЕВ” ГР.СЕВЛИЕИВО 
 

 

 

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

осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г.,постановление на Министерския 

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

един ученик в делегираните от държавата дейности. 

 

 

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ  

 

 Първоначалния план на ОУ „Стефан Пешев” е 1943618 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 % в/у фонд работна заплата на педагогически персонал за квалификация в 

размер на 12327 лв. и за деференцирано заплащане на педагогическите специалисти 4%   

върху фонда на училището  -47312,16 лв. 

През първо тримесечие получихме допълнително  2198 лв. за превоз на ученици 

възстановени ни от 2019г.с което бюджета на училището се увеличи на 1946816 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/  са предвидени за годината общо 1678226  лв. От тях за първо 

тримесечие са изразходени  282680 лв.– 16.84 %  изпълнение.В тези средства влизат 

и изплатените 23524 лв. за представително облекло на педагогическите специалисти. 

2. Параграф 1011 /Храна/ - По план 90000  лв.   от тях изразходени 25102 лв.  за 

безплатни закуски и обяди. – 27,89 % изпълнение 

3. Параграф  1014 /Учебни и научно-изсл.разходи и книги за библ./-  

4. Параграф 1015 /Материали/ - По план предвидени   78944 лв. От тях изразходени 

3812  лв. – 4,83 % изпълнение  - разход.за материали за поддръжка в училище 

,канцеларски м-ли,миещи препарати и др.От тях: 

  815 лв. за екран за стена сдиск и кабел. 

  639 лв. за стойка за екран и компютърни консумативи-клавиатури,мишки и др. 

  459 лв. канцеларски материали. 

  348 лв. шредер за рязане на хартия 

     5.    Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/ -  по план предвидени 40000 лв. 

Изразходени  19185 лв. – изпълнение 47,95 % .от тях  

                   -  661.00 лв. за вода 

  - 7589.00 лв. за  пр.газ за отопление. 

        -  2621.00 лв. за ел.енергия 

- Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/  – по план 40000 лв.  -  изразходени  

5490 лв. – за ремонт компютри,телефонни услуги,интернет,ДДД мероприятия  и др 

– 13,73 % изпълнение от тях: 

- 1469 лв. за телефонни услуги и интернет 

- 960 лв. за абонаментни карти пътуващи учители 



- 552 лв. Дезинфектанти” Делос” 

- 487 лв. ремонт хидрофор 

- 480 лв. за квалификация 

5. Параграф 10-51 /Командировки в страната/  -  предвидени 2000 лв. по план.От тях 

разход  271 лв. – 13,55 % изпълнение 

6. Параграф 10-62 / Застраховки /–  Направена  застраховка на сградите  1129 лв.и  

застраховка на целия персонал за 934 лв. 

7. Параграф  19-01  /Платени държавни такси/  - Изплатени 160 лв. за винетки на 

автобуса 

8. Параграф 19-81 /Общински данъци и такси  - изплатени  3272 лв. за такса смет. 

9. Параграф 52-01/Придобиване компютри и хардуер/  Изразходени 1056 лв.за 

закупуване на компютър. 

По НП „Подкрепа за успех” –От 2019г. имаме останали  28975 лв.През тази година 

получихме допълнително 8874 лв. През първо тримесечие сме изразходили 6679 лв. 

за заплати на ръководители групи. 

Общо за училището са изразходени 347415 лв.  – 17,85 %  от предвидените средства по 

план. 

Училището завършва тримесечието с налични  средства в банката в размер на 263279 

лв.След изплащане заплатите за месец март в началото на месец април които са в размер 

на 119952 лв. в банката реално остават 143327 лв. 

Няма не разплатени и просрочени  задължения.  

 

 

 

 
Счетоводител: Мария Михова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


