
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 30.06.2022г. 
 

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 2022 г., постановление на Министерски 

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

един ученик в делегираните от държавата дейности. 

 

I. ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ  

 Първоначалният план на ОУ „Стефан Пешев” е 2 443 486 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 

1400 лв. приходи от наеми. 

През първо тримесечие са получени допълнително: 

- 4044 лв. за превоз на ученици, възстановени от 2021 г.; 

- 3558 лв. за превоз на ученици; 

-     50 лв. дарение; 

През второ тримесечие са получени: 

- 7928 лв., възстановени за превоз на ученици; 

- 3975 лв. за  транспорт на учители; 

- 3741 лв. по Национална програма ПУДООС 

С така получените допълнителни средства бюджетът на училището става общо 

2 466 783 лв. 

През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните 

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

II. ОТЧЕТ  НА  РАЗХОДИТЕ 

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

/Осигуровки/ за годината са предвидени общо 2 118 511 лв. От тях за шестмесечието са 

изразходени  841 494 лв. – 39,72 % изпълнение. В тези средства влизат и изплатените  

суми за представително облекло на педагогическите специалисти и ДТВ за 24. май. 

2. Параграф 1011 /Храна/ По план 80 000 лв. От тях са изразходени 44 660 лв. за 

безплатни закуски и обяди – 55,83 % изпълнение. 

3. Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/ Закупено е работно облекло за 

помощния персонал в размер на 3967 лв. 

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

библиотека/  
5. Параграф 1015 /Материали/ По план са предвидени  73 930 лв. От тях са 

изразходени 8052 лв. – 10,89 % изпълнение, разходи за материали за поддръжка в 

училище, канцеларски материали, миещи препарати и др. От тях: 

- 2346 лв. за канцеларски материали; 

- 1297 лв. материали за дезинфекция и тестове Ковид; 

- 1620 лв. материали за поддръжка в училище; 

  200 лв. радиоточки; 

-     23 лв. кабели; 

-     47 лв. бензин за косачка; 

-   235 лв. за учебна документация; 

-   686 лв. компютърни консумативи; 

-   320 лв. за монитор; 

-   420 лв. роботи климетони; 



-   138 лв. тениски момиче по НП; 

-     84 лв. материали автобус; 

-     58 лв. сувенири НП; 

6. Параграф 1016 /Вода, горива и енергия/ По план са предвидени 57 929 лв. 

Изразходени  са 45 461 лв. – изпълнение 78,48 %. От тях: 

-   1 278 лв. вода; 

- 31 421 лв. природен газ за отопление; 

-   4 499 лв. електроенергия; 

-   8 263 лв. дизел за автобуса. 

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

7. Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ По план 75 326 лв. Изразходени са  

25 368 лв. за ремонт на компютри, телефонни услуги, интернет, ДДД мероприятия и др. – 

33,68 % изпълнение. От тях: 

-   2 406 лв. телефонни услуги; 

-       52 лв. обслужване на пожарогасители; 

-      750 лв. „Делос“ ДДД мероприятия; 

-   2 572 лв. обучение 

-        18 лв. РЗИ заверка на седмично разписание; 

-   2 655 лв. транспорт учители; 

-      482 лв. обслужване на автобус; 

-   1 320 лв. поддръжка на видеонаблюдение; 

-      338 лв. обслужване на счетоводна програма; 

-   3 317 лв. транспорт; 

-      660 лв. обслужване програма заплати; 

-      495 лв. подмяна стъклопакет врата; 

-      286 лв. фирма Икономикс измервания; 

-      576 лв. състезание БДП нощувка; 

-   1 036 лв. технически надзор;  

-      215 лв. технически преглед шофьор; 

-        90 лв. миене на автобус; 

-   7 776 лв. охрана в училище; 

-      248 лв. по НП такси музей. 

8. Параграф 1030 /Текущ ремонт/ Предвидени 30 000 лв. по план. От тях  са 

изплатени авансово за ремонти 14 400 лв. 

9. Параграф 1051 /Командировки в страната/ Заложени по план 2000 лв. От тях 

за шестмесечието са изразходени 1628 лв. – 81,40 % изпълнение. 

10. Параграф 1062 /Застраховки/ Направена застраховка на сградите за 1102 лв.,  

застраховка на целия персонал за 947 лв., застраховки Каско и гражданска отговорност на 

автобуса за 3785 лв. 

11. Параграф  1901  /Платени държавни такси/ 
12. Параграф 1981 /Общински данъци и такси/ Изплатени са 3342 лв. за такса 

битови отпадъци. 

13. Параграф 5203 /Други машини и съоръжения/ Изградено е 

видеонаблюдение за 3232 лв. в Сграда 2 на училището. 

Общо от бюджета са изразходени 997 616 лв. – 40,44 % от предвидените средства 

по план. Училището завършва шестмесечието с налични средства в банката в размер на 

432 575 лв. След изплащане на заплатите за месец юни в началото на месец юли, които са 

в размер на 170 045 лв., в банката реално остават 262 530 лв. Училището няма 

неразплатени сметки и просрочени задължения.  

 

Счетоводител: М. Михова 


