
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 31.03.2022 г. 
 

на ОУ „СТЕФАН ПЕШЕВ” гр. СЕВЛИЕВО 
 

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

Севлиево се осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., Постановление на 

Министерски съвет за изпълнението му, както и утвърдените единни разходни стандарти 

за издръжка на един ученик в делегираните от държавата дейности. 

До 31.03.2022 г. няма уточнен план за 2022 г., тъй като бюджетът на РБългария за 

годината е приет по-късно. През първо тримесечие са получени субсидии на база плана за 

2021г. До 31.03.2022 г. те са в размер на 784 876 лв. 

 

ІІ. ОТЧЕТ  НА  РАЗХОДИТЕ 
 

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

/Осигуровки/  За заплати и осигуровки са изразходени 322 807 лв. В тази сума влизат и 

изплатените суми за представително облекло на педагогическите специалисти в размер на 

26 250 лв. 

2. Параграф 1011 /Храна/ Изразходени са 214 03 лв. за безплатни закуски и обяди. 

3. Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/  

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

библиотека/  

5. Параграф 1015 /Материали/ Изразходени са 3611 лв. От тях: 

- 1670 лв. за канцеларски материали 

- 1297 лв. материали за дезинфекция и тестове Ковид 

-   311 лв. за материали за поддръжка в училище 

-   200 лв. радиоточки 

-     23 лв. кабели 

-     47 лв. бензин за косачка 

6. Параграф 1016 /Вода, горива и енергия/ Изразходени са 31 990 лв. От тях: 

-      920 лв. за вода 

- 23 780 лв. за газ за отопление 

-   2 895 лв. за електроенергия 

-   4 395 лв. дизел за автобуса 

Тези суми ще бъдат възстановени и с тях ще се завиши планът на училището. 

7. Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ Изразходени  са 4095 лв. От тях: 

-       797 лв. за телефонни услуги    

-       691 лв. за транспорт на учители 

-         52 лв. за обслужване на пожарогасители 

-       300 лв. „Делос“ ДДД мероприятия 

-       169 лв. за поддръжка на счетоводна програма 

-       182 лв. за обучение 

-         18 лв. РЗИ за заверка на седмично разписание 

-    1 180 лв. за транспорт на ученици 

-       330 лв. за обслужване на автобус 

-      126 лв. за поддръжка на видеонаблюдение 

8. Параграф 1051 /Командировки в страната/ Изразходени 1187 лв. 

9. Параграф 1062 / Застраховки / Направена е застраховка на персонала за 947 лв. 

и застраховка на двете сгради на училището за 1102 лв. Каско  

10. Параграф 1981 /Общински данъци и такси/ Платена такса битови отпадъци в 

размер на 3342 лв. 



11. Параграф 5203 /Друго оборудване и съоръжения/ 
 

Общо за тримесечието са изразходени 394 269 лв. Училището няма неразплатени 

сметки и просрочени задължения. Към 31.03.2022 г. наличните пари в банковата сметка са 

395 075 лв. След изплащане на месечните възнаграждения за м. март в началото на м. 

април в размер на 153 784 лв., училището разполага с 241 291 лв. 

 

 

 Счетоводител  М. Михова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


