
 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” ГР. БЯЛА СЛАТИНА 

Ул. „Димитър Благоев”№ 61, тел. / факс 8 28 69 

 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина към 

31.12.2020 г. 

 

 В бюджета на  НУ „Цани Гинчев“  гр.Бяла Слатина през четвърто тримесечие на 2020 г. са 

направени следните корекции от първостепенния разпоредител с бюджет: 

• Средства по НП „ИКТ в  системата на предучилищното и училищното образование“ – 2 

244лева 

• Средства за постигнати резултати от труда на директорите – 1 741 лева 

• Средства за противоепидемични мерки за справяне с пандемията от „Ковид-19“ -  3 264 

лева 

• Средства за закупуване на преносими компютри за подсигуряване на обучение в онлайн 

среда – 3 502 лева 

• Средства по формула – резерв за нерегулярни разходи в дейност „Неспециализирани 

училища“ – 4 743 лева 

• Спрени месечни помощи АСП – 36 лева 

• Средства по НП „Без свободен час“ – 3 144 лева 

•  

• Разходна част на бюджет 2020 г.  

Актуализиран план на бюджета  както следва: 

• Заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано заплащане на 

педагогическия персонал и три допълнителни плащания , съответно за Деня на славянската 

писменост и култура, за началото на учебната година и за Коледа – 384 172  лева 

• Персонал по извън трудови правоотношения – 19 000 лева 

• 3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и лични 

осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на педагогическия 

персонал на стойност  21 000 лева 

• Обезщетения с характер на възнаграждения – 20 000 лева 

• В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка на 

работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на персонала/ на 

стойност 4000 лева 

• средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 93 000 лева 

в това число: 

1. Държавно обществено осигуряване  - 46 000 лева 

2. Учителски пенсионен фонд – 15 000 лева 

3. Здравни осигурителни вноски – 20 000 лева 

4. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 12 000 лева 

• Средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 134 880 лева в това 

число: 



 

1.   Хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени 

места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 20 000 

лева 

2. Работно облекло на непедагогическия персонал  - 2 440 лева 

3. Учебници и учебни разходи и материали – 11 000 лева 

4. Материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, 

резервни части, строителни и др./ - 38 319 лева 

5. Вода, горива и електроенергия – 20 000 лева 

6. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, 

дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни 

продукти и др./ - 20 000 лева. 

7. Текущ ремонт на сградата – 26 525 лева 

8. Командировки в страната – 2 000 лева 

9. Застраховка на сградата и дълготрайните активи – 1 100 лева 

10. Държавни и общински такси – 4 000 лева 

11. Компютри  и хардуер – 23 142  лева 

12. Машини, съоръжения и оборудване – 13 649 лева 

 

 Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година 

• Изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 378 

934 лева в това число: 

1. Фонд работна заплата – 331 199 лева 

2. Възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти – 14 

095 лева 

3. Допълнителни трудови възнаграждения за официални празници – 20 325 лева 

4. Еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината – 13 315 лева 

• За  персонал по извън трудови правоотношения – 17 872 лева 

• Средства за СБКО  -  18 499  левав това число: 

1. сбко – 4 316 лв.;  

2. представително облекло на педагогически персонал – 14 183 

• Обезщетения с характер на възнаграждения при прекратяване на трудовото 

правоотношение при напускане или пенсиониране   -  18 468  лева 

• Болнични за сметка на работодателя – 2 860  лева 

• Средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 88 514  лева 

в това число: 

1.Държавно обществено осигуряване  - 44 406 лева 

2.Учителски пенсионен фонд – 14 557  лева 

3.Здравни осигурителни вноски – 18 989 лева 

4.Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 10 562 лева 

• Средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 122 345 лева в това 

число: 

1.Хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места 

в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 12 186 лева 

2.Средства за работно облекло на непедагогически персонал – 2 440 лева 

3.Средства за учебници и учебни помагала – 10 446 лева 



 

4.Материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, 

резервни части, строителни и др./ - 37 220 лева 

5.Вода, горива и електроенергия – 14 114  лева 

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

по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 18 003 лева. 

7.Текущ ремонт – 26 059 лв. 

8.Командировки в страната – 799 лева 

9.Застраховка на сграда и активи – 1 078 лева 

• .Платени данъци и такси – 3 843 лева 

• .Компютри – 11 бр. – 11 674 лева 

• Система контрол на достъп в училище и видеонаблюдение – 4 768 лева 

 

Общ план на бюджета към 31.12.2020 година – 723 347 лева 

Общ разход към 31.12.2020 година – 667 778  лева 

Преходен остатък бюджет – 55 569 лева в това число: 

Целеви средства – 34 896 лева 

Остатък за разпределение в бюджет 2021 година – 20 673 лева 

 

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.12.2020 година – 

проект „Подкрепа за успех“ 

• Преходен остатък от 2019 година – 2 635 лева 

• Получени средства през  2020 година – 24 342 лева 

• Отчет към 31.12.2020 година 

1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 11 

550  лева 

2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 2 574 лева в 

това число: 

2.1.държавно обществено осигуряване  - 1 268 лева 

2.2.учителски пенсионен фонд – 462 лева 

2.3.здравни осигурителни вноски – 533 лева 

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 311 лева 

3. разходи за материали за работа на сформираните групи – 3 910 лева 

4. разходи за външни услуги /абонамент „Уча се“/– 359 лева 

 

Общ разход по проект „Подкрепа за успех“ – 18 393 лева 

 

проект „Образование за утрешния ден“ 

• Получени средства през  2020 година – 4 050 лева 

• Отчет към 31.12.2020 година 

1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 2 447 

лева 

2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 601 лева в 

това число: 

2.1.държавно обществено осигуряване  - 295 лева 

2.2.учителски пенсионен фонд – 109 лева 

2.3.здравни осигурителни вноски – 125 лева 



 

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 73 лева 

3. разходи за материали за работа на сформираните групи – 1 000 лева 

 

Общ разход по проект „Образование за утрешния ден“ – 4 048 лева 

 

 

 

Изготвил 

Станислава Симеонова – счетоводител на НУ „Цани Гинчев“ ,гр.Бяла Слатина 

 


