
 

 

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 

30.09.2022 г. 

 

І.Корекции на бюджета  

 

• Средства за учебници и учебни помагала – 11 567 лева 

• Средства за физическо възпитание и спорт – 860 лева 

• 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 – 21 746 лева 

• Дарения – 500 лева  

 

 Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година 

• изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 323 

919 лева в това число: 

ФРЗ – 306 551 лева 

ДТВ 24 май – 8 133 лева 

ДТВ за началото на учебната година – 9 235 лева 

• за  персонал по извън трудови правоотношения – 11 851 лева 

• средства за СБКО  -  19 810 лева в това число: 

сбко – 3 834 лв.;  

представително облекло на педагогически персонал – 15 976 лв 

• болнични за сметка на работодателя – 2 743  лева 

• средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 76 116 лева 

в това число: 

1.държавно обществено осигуряване  - 37 950 лева 

2.учителски пенсионен фонд – 12 622 лева 

3.здравни осигурителни вноски – 16 212 лева 

4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 9 332 лева 

• средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 83 673 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 – 20 353 лева в 

това число: 

Закуски на учениците от І до ІV клас – 13 142 лв.  

Обяд – 6 095 лв.  

Храна мероприятия – 1 116 лв. 

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

Резервни части, строителни и др./ - 12 866 лева в това число: 



 

почистващи материали – 3 562 лв.;  

грънчарско колело – 300  лв.;  

резервни части за косачка – 114 лв.; 

канцеларски м-ли – 761лв.;  

пожарогасители - 700 лв.;  

училищно оборудване – 1 857лв.; 

кошове за разделно събиране  – 107 лв.; 

цветя за мероприятия и украса – 413 лв.; 

ВиК и ел. материяли – 241 лв.; 

строителни материали – 144 лв.; 

шкафове, пейки – 1 484 лв.; 

зареждане на тонер касети и резервни части – 355 лв.; 

материали за ученици – 1 243 лв.; 

спортни пособия – 441 лв.; 

робот за почистване на прозорци – 464 лв.; 

видеотахника – 680 лв. 

3.Вода, горива и електроенергия – 15 505 лева в това число: 

вода – 528 лв.; 

ел.енергия – 4 436 лв.; 

гориво за отопление – 10 501 лв.; 

Бензиин за косачка – 40 лв. 

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

по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 14 566 лева в това 

число: 

СОД – 600 лв.; 

интернет – 672 лв.; 

стационарен и служебни телефони – 2 071 лв.; 

пощенски разходи – 4 лв.;  

Калибриране резервоари – 384 лв.,  

актуализация на програма заплати и счетоводна – 671 лв.; 

куриерски услуги – 70 лв.;  

дезинсекция – 90 лв.; 

такса домейн  – 324 лв.; 

актуализация СФУК – 75 лв.; 

подновяване ел.подпис – 11 лв.; 

лабораторни изследвания – 30 лв.; 

трудова медицина – 414 лв.; 

квалификация – 3 365 лв.; 

достъп до „Уча се“ – 574 лв.; 

дезинфекция „Ковид -19“ – 160 лв.; 

доставки, монтажи и др.услуги – 876 лв.; 

билети за театър и музей – 620 лв.; 

дизайн и печат на книга – 624 лв.; 

професионално почистване – 447 лв.; 

разходи за транспорт  - 2 484 лв. 

5.Учебници – 11 722 лв. 



 

6.Командировки в страната – 3 984 лева 

7.Държавни и общински такси – 4 084 лева в това число: 

Заверка седмично разписание – 36 лв. 

Такса битов отпадък и данък сгради – 4 048 лв. 

8.Работно облекло непедагогически персонал – 2 840 лв. 

9. Климатични системи 4 броя   – 5 900 лева. 

10.Разходи за застраховка на сграда и дълготрайни активи – 1 756 лв. 

11.Ремонт на компютри – 80 лв. 

 

 

Общ план на бюджета към 30.09.2022 година – 826 996 лева 

Общ разход към 30.09.2022 година – 528 096 лева 

 

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

• Преходен остатък от 2021 година – 2 031 лева 

• Получен превод от МОН за 2022 година – 6 036 лева 

• Отчет към 30.09.2022 година 

1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 3 620 

лева 

2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 769  лева в 

това число: 

2.1.държавно обществено осигуряване  - 383 лева 

2.2.учителски пенсионен фонд – 132 лева 

2.3.здравни осигурителни вноски – 161 лева 

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 93 лева 

3. разходи за материали за работа на сформираните групи – 3 409  лева 

 

 

Общ разход  – 7 798 лева 

 

 

Изготвил 

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

 


