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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина към 

30.09.2022 г. 

 

Корекции на бюджета към 30.09.2022 година 

Средства за учебници и учебни помагала – 10 171 лева 

Средства за физическо възпитание и спорт – 2 325 лева 

Средства по Национална програма «Оптимизация вътрешната структура на персонала» – 4 334 ле-

ва 

Корекция на средства по формула за неспециализирани училища във връзка с актуализираните 

стандарти за веществена издръжка за периода от 01.09.2022 година до 31.12.2022 година – 35 904 

лева 

Корекция на средства по формула за професионални училища и професионални паралелки  във 

връзка с актуализираните стандарти за веществена издръжка за периода от 01.09.2022 година до 

31.12.2022 година – 8 405 лева 

 Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година 

• изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 784 668  

лева в това число: 

ФРЗ – 738 558 лв. 

ДТВ 24 май – 22 868 лв. 

ДТВ за началото на учебната година – 23 242 лв. 

• за  персонал по извън трудови правоотношения – 2 074 лева 

• средства за СБКО  -  10 067  лева 

• обезщетения с характер на възнаграждение  -  54 242  лева 

• болнични за сметка на работодателя – 6 523 лева 

• средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 182 329  лева в 

това число: 

1.държавно обществено осигуряване  - 92 566 лева 

2.учителски пенсионен фонд – 27 757 лева 

3.здравни осигурителни вноски – 38 865 лева 

4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 21 142 лева 

• средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 158 971 лева в това чис-

ло: 

1.Безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населе-

ни места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 13 698 ле-

ва в това число: 

закуски на учениците от І до ІV клас  - 5 485 лв.  

обяд – 7 876 лв. 

храна за мероприятия – 396 лв. 

2.Учебници и учебни помагала – 12 167 лв. 

3.Материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резерв-

ни части, строителни и др./ - 24 502 лева в това число: 

почистващи материали и предпазни средства  – 7 503 лв.;  

канцеларски материали – 4 547 лв.; 
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материали за поддръжка на училището – 1 818 лв.;  

медали – 53 лв.; 

мрежова карта – 72 лв.; 

зареждане на тонер и обслужване копирни машини – 4 815 лв.; 

празнична заря патронен празник – 700 лв.; 

цветя за мероприятия,балони,украса, награди – 2 430 лв.; 

шкафчета, рутер – 1 097 лв.; 

материали за ученици – 203 лв.; 

строителни материали – 580 лв.; 

пожарогасители  - 684 лв. 

4.Вода, горива и електроенергия – 67 791 лева в това число: 

вода – 1 904 лв.; 

ел.енергия – 5 268 лв.;  

гориво за отопление – 60 619 лв. 

5.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги 

по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 23 197 лева в това 

число: 

транспортни разходи на пътуващи учители – 1 454 лв. 

пощенски и куриерски услуги – 147 лв.;  

интернет – 605 лв.; 

актуализация на програмни продукти ,абонаменти и поддръжка – 3 024 лв.; 

охрана  –  9 159 лв.;  

дезинсекция  – 372 лв.;  

калибриране на резервоари за гориво – 1 152 лв.; 

СОД и противопожарна инсталация – 1 530 лв.; 

актуализация електронни подписи – 11 лв.; 

актуализация  СФУК – 75 лв.; 

дезинфекция Ковид-19 – 60 лв.; 

квалификация – 3 390 лв.; 

абонамент «Уча се» - 1 166 лв.; 

презареждане пожарогасители – 391 лв.; 

микробиологични изследвания – 90 лв.; 

трудова медицина – 480 лв.; 

транспортни разходи ученици – 91 лв. 

6.Командировки в страната – 807 лева 

7.Застраховки – 513 лева 

8.Ремонт на гръмоотводна система – 16 237 лева 

• средства за стипендии на учениците на обща стойност – 17 027 лева 

• средства за държавни и общински такси на обща стойност – 10 838 лева 

• средства за преносими компютри на обща стойност – 9 900 лева 

Общ план на бюджета към 30.09.2022 година – 1 910 100 лева 

Общ разход към 30.09.2022 година – 1 236 640 лева 

 

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 30.09.2022 година 

• Преходен остатък от 2021 година – 11 788 лева 
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• Отчет към 30.09.2022 година 

1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 803лева 

2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 185 лева в това 

число: 

2.1.държавно обществено осигуряване  - 91 лева 

2.2.учителски пенсионен фонд – 34 лева 

2.3.здравни осигурителни вноски – 38 лева 

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 22 лева 

 

Общ разход – 988 лева 

 

 

Изготвил 

Станислава Симеонова – счетоводител на СУ“Васил Левски“, гр.Бяла Слатина 
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