
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

 

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 31.12.2022г. 
 

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 2022 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 2443486 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 получихме допълнително : 

   4044 лв. за превоз на ученици възстановени  от 2021г 

   3558 лв. за превоз на ученици. 

       50 лв. дарение 

През второто тримесечие получихме: 

  7928 лв.възстановени за превоз на ученици 

  3975 лв. за  транспорт на учители. 

  3741 лв. по Национална програма ПУДОС 

През трето тримесечие получихме: 

  29171 лв. за учебници 

  4046 лв. ни възстановиха от изплатени обезщетения към заплатите. 

  20805 лв.ни преведоха допълнителна субсидия за увеличението на заплатите към 30.09. 

  30500 лв.по Национална  програма „Отново заедно“ 

  2910 лв.по национална програма „Спорт за всички“ 

  6721 лв.ни възстановиха средствата за превоз на ученици с училищния автобус. 

През четвърто тримесечие получихме: 

  19806 лв.по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 

  5718 лв. по „Без свободен час“ 

  8545 лв. възстановени обезщетения 

  30500 лв по НП „Отново заедно“ 

  1835 лв.диференцирано заплащане директори 

  14620 лв.възстановени за превоз на ученици. 

  800 лв ИКТ  

  500 лв. за профилактика и рехабилитация на учители 

  4443 лв.  за Иновации 

  3740,50 лв. по НП   ПУДОС   

  171 лв. от МОН за спрени семейни помощи. 

  4826 лв получихме от дарения 

С така получените допълнително средства бюджета на училището става общо 2698120 лв. 

 . През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните 

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



   ОТЧЕТ  НА  РАЗХОДИТЕ 
1. По параграфи: 0100 /Заплати/  0200 /Други възнаграждения/ и 0500 /Осигуровки/  

са предвидени за годината общо 2217398 лв. От тях за годината са изразходени  

2176193 лв.– 98 %  изпълнение.В тези средства влизат и изплатените  суми за 

представително облекло на педагогическите специалисти и ДТВ за 24 май, за 

15.09.2022 г, диференцирано заплащане и ДТВ и ДМС в края на годината. 

2. Параграф 1011 /Храна/ - По план 80000  лв. от тях изразходени 74976 лв.  за 

безплатни закуски и обяди. – 94 % изпълнение 

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

помощния персонал в размер на 5398 лв. 

4. Параграф  1014 /Учебни и научно-изсл.разходи и книги за библ./- 29265 лв.сме 

изразходили за учебници и учебни помагала.От тях 29171 лв.получихме като 

финансиране .Разликата от 94 лв. остава за сметка на училището. 

Параграф 1015 /Материали/ - По план предвидени  87763 лв. От тях изразходени 

60277  лв. –69 % изпълнение  - разход.за материали за поддръжка в училище 

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

 - 5349 лв. за канцеларски материали. 

- 1297 лв. материали за дезинфекция и тестове Ковид. 

- 2159 лв.материали за поддръжка училище 

-  1853 лв. Радиоточки 

 - 227 лв. Кабели 

 - 47 лв. Бензин косачка 

- 235 лв.за учебна документация. 

- 803 лв. компютърни консумативи. 

- 320 лв. за монитор. 

- 420 лв.роботи климетони 

- 138 лв.тениски момиче по НП 

-284 лв. материали автобус 

- 58 лв. сувенири НП 

- 4387лв.учебни материали 

- 205 лв.саксии по НП ПУДОС 

- 2992 лв.съоръжения за двора по НП  ПУДОС 

- 1418 лв. книги за награди 

- 448 лв. щори 

 2910 лв.за спорт ученици 

- 345 лв. бойлер 

-454 лв. радиатор 

- 203 лв. ламинатор 

- 982 лв шредер 

- 19806 лв. по ПН Заедно в изкуството и спорта 

- 1120 лв кошчета отпадъци 

- 675 лв диван 

     5.    Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/ -  по план предвидени 71163 лв. 

Изразходени  71163 лв. от тях 

                  -  2476 лв. за вода 

  -  42718 лв. за газ за отопление. 

        -  12720 лв. за ел.енергия 

        - 13249 лв. дизел за автобуса – тези суми са  ни  възстановени  

Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/  – по план 129711 лв.  -  изразходени  

107939 лв. – за ремонт компютри,телефонни услуги,интернет,ДДД мероприятия  и др        

      -      4505 лв. телефонни услуги 

-  3207 лв.  -  за транспорт учители 

-   767 лв. -  Обслужване пожарогасители 



-   1302 лв. – „Делос“  ДДД мероприятия  

-   7361 лв. – Квалификация 

           36 лв. - РЗИ заверка седмично разписание 

-     1578 лв. – Обслужване автобус 

-   1380 лв. -  Поддръжка видео наблюдение 

-     695 лв. обслужване счетоводна програма 

-   4894 лв. за транспорт учители 

-     1344 лв. обслужване програма заплати 

-   286 лв. фирма Икономикс измервания 

-   576 лв. състезание БДП нощувка 

-  1036 лв. технически надзор  

-   215 лв.технически преглед шофьор 

-   150 лв. миене автобус 

-  7776 лв.за охрана в училище 

-   248 лв.по НП такси музей 

-   2603 лв.ел. дневник 

-   129 лв. супер хостинг 

-    30 лв.ремонт прозорец 

-   324 лв.актуализация наръчник управление 

- 61000 лв. Отново заедно 

-  380 лв. Интернет на Киви ТВ  

6. Параграф 10-30 /Текущ ремонт/  -  предвидени 30000 лв. по план.От тях  са 

изплатени  за ремонти 29976 лв. 

7. Параграф 10-51 /Командировки в страната/ - заложени по план 3000 лв.От тях за о 

са изразходени 2558 лв.. 

8. Параграф 10-52  /Командировки в чужбина/ - Изразходени  1438 лв. 

9.  Параграф 10-62 / Застраховки /–  Направена  застраховка на сградите за 1102 лв. ,  

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

на автобуса за 3785 лв. 

10.  Параграф  19-01  /Платени държавни такси/  - 130 лв. за Винетка на автобуса 

11.  Параграф 19-81 /Общински данъци и такси  - изплатени  3342лв.за такса битови 

отпадъци. 

12.  Параграф 52-03/Други машини и съоръжения/  Направено е видео наблюдение за  

3232 лв.в сграда 2 на училището. И безжичен интернет за 2496 лв. 

12.  Параграф  52-05 /Придобиване на стопански инвентар/  закупени са два фитнес 

уреда със средства по Национална програма ПУДОС. 

Общо за училището са изразходени от бюджета  2591444 лв.  – 96 %  от предвидените 

средства по план. 

Училището завършва годината с налични  средства в банката в размер на 113458 лв.От 

тях целени средства и по проекти са: 

40146 лв. по проект „Подкрепа за успех“. 

493 лв. по проект „Равен достъп в условията на криза“ 

3119 лв.  по  „Образование за утрешния ден“ 

1006 лв. преходен остатък за транспорт на учители. 

Няма не разплатени и просрочени  задължения.  

 

 

 

 

 
                                                                            Счетоводител: 

                                                                                                    / М.Михова / 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


