
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 
 

ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ. ПЛЕВЕН 

                                                                                         
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

От Светозар Георгиев Милчев 

Директор на ОУ”Христо Смирненски”, гр. Червен бряг 

 

Относно:  предоставяне на писмена информация от директора  за изпълнение на 

делегирания бюджет на ОУ „Христо Смирненски” гр.Червен бряг  за 2020 год., ПМС № 381 

от 30 декември 2019 год.за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2020 год.и 

ЗПУО. 

Информирам за постъпилите и изразходени средства по бюджета на училището към 

31 март  2020 г. 

Началният бюджет на ОУ”Христо Смирненски” гр.Червен бряг е изготвен на база 1 

брой институция, 17 броя паралелки, 369  ученика редовна форма на обучение,11 групи на 

целодневна организация, 244 броя ученика на целодневна организация, 8 ученика на 

индивидуална форма на обучение и 15 ученика на ресурсно обучение. Общият персонал  

нает по трудови правоотношения  към отчетния период е 61-в т.ч 44 – педагогически 

специалисти - старши учители, учители, психолог, логопед, ресурсен учител, хореограф, 

корепетитор, педагогически съветник и 17 броя  помощен персонал - в т.ч. 2-ма 

административен, 9 обслужващ , 2-ма шофьори и кухненски персонал-4-ма. 

Сумата на  бюджета  към 31 март  2020г е   1 367 202.00лв.В сумата  влизат бюджета 

на училището 1 263337.00лв-в т.ч преходен остатък от 2019г-6511.00лв, 14452.00лв- сумата 

за дейност-Други дейности по образованието,1509.00лв  по дейността”Спорт за всички”, 

бюджета  за Ресурсно обучение  е 57023.00лв.Също е включена и сумата за ученическия стол 

на стойност-30880.00лв.Предоставени средства за занимания по интереси, а именно 

1900,00лв на училище и 30.00 лв. на ученик дневна форма на обучение-като 88% от сумата 

ползва училището и 12% оставят в Общината.Съгласно формулата за разпределение на 

средствата по делегираните от държавата дейности за 2020г  бюджета ни не е намален както 

други години. 

Общото изпълнение на бюджета към 31 март  2020 г спрямо плана е 27.49%. 

В повереното ми училище имаме собствена интернет страница на която е подадена 

информация за утвърдения бюджет на училището за 2020 год.и отчета на бюджета за 

съответния период.                                                                           

За ФРЗ , осигуровки и други възнаграждения са изразходени 309503.00лв. които 

представляват 82.36,% от общото изпълнение на бюджета към 31 март 2020г. Тук са 

включени остатъка от заплата м.12.2019 г., заплата за месеците 01-02 вкл.2020г.и аванс 

м.януари-март 2020г.вкл. Към заплата м февруари 2020г сме начислили и изплатили 

17379.00лв за представително облекло на педагогическите специалисти.Изплатени са 

1101.00лв за 3-те дни болнични за сметка на работодателя.Към заплата м декември 2019г са 

начислени 6664,00лв обезщетение поради придобиване право на пенсия за изслужено време 

и навършване на пенсионна възраст,за което ще кандидатстваме по Национална 

програма”Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата 

на предучилищното и училищно образование”. Съгласно Постановление № 350/19.12.2019г. 

минималната работна заплата беше променена  на 610.00лв от 1 януари 2020 г.като на 

непедагогическият персонал беше променена индивидуалната работна заплата.От 1 януари 

2020г съгласно  изменение на Наредба  № 4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда 

публикувана в ДВ бр.7/24.01.2020г.се промениха и минималните размери на основните 

месечни работни заплати на педагогическите специалисти.  

  Изплащат се по 30.00лв месечно за работа с деца със СОП за времето на учебните занятия 

на педагогическия персонал за периода януари-февруари,поради въведеното извънредно 

положение,   и на  всички класни ръководители  ежемесечно се изплащат по 

36.00лв.Изплащат се и новите размери на лекторските часове и новите размери за ПКС. 



За персонал по извън трудови договори сме изплатили 27.00лв – учител по шах. 

  Заплатите се изплащат  два пъти в месеца. 

Средствата за издръжка на училището включват: разходи за безплатни закуски на 

учениците от I-ви до ІV-ти клас, материали, вода, горива и ел. енергия, външни услуги, 

командировки, СБКО,застраховки и др. 

Изразходени са 5928.00 лв.  за закуски на учениците от I-ви  -  ІV-ти клас за периода 

12-2019г-януари-март 2020г вкл.и за столово хранене на учениците за периода януари – 

март 2020г. вкл.5927.00лв.Обяда се приготвя в училищната столова ежедневно ,като 

разходите по издръжката се поемат от бюджета на училището.Средствата за заплати и 

осигуровки  на кухненския персонал се подсигуряват от Общината и са в размер 30880.00лв 

за тази година.В месец февруари 2020 год,-подадохме декларация в НАП гр,Плевен за 

деклариране на стойността на продадените купони в ученическия стол за 2019год.и 

изплатихме 293.35лв данък. За тази календарна година,към отчетния период са продадени 

купони на стойност 4975,90лв. 

По решение на общото събрание отчисленията от заплатите се предоставят под 

формата на ваучери за храна.Закупени са ваучери към отчетния период на стойност 

5500.00лв и са раздадени по ежемесечни ведомости  ваучери на стойност 5165.00лв. 

  

Разходи за работно облекло                                           4615.00лв 

  

         Разходи за учебни материали,учебни помагала и комплекти, и учебници 

59.00лв. Закупени са учебни карти по БДП. 

  

Разходи за материали                                                     5632.00лв 

Тук са включени разходи за канцеларски материали 192.00лв, за консумативи-тонери 

253.00 лв, материали за почистване на училище и   училищния стол - 600.00 лв. м-ли за 

ремонт на ученическите автобуси 1202,00 лв, 3434,00 лв са заплатени за 

монитори,клавиатури,терминали и др. м-ли за оборудването на компютърния 

кабинет.картофобелачка за ученическия стол 879,00лв. и др.  

Разходи за горива, ел.енергия и вода –- общо 26362.00 лв.- в т.ч. за вода 521.00 лв. 

,за ел.енергия- 4088.00 лв,  за газ -13456.00 лв.и гориво за ученическите автобуси-8297.00лв. 

Разходи за външни услуги – изразходените средства са в размер на 6932.00 лв. Тук 

са включени –разходи за охрана на стойност 1058.00лв пощенски услуги и телефон , 

абонамент вестници и списания 274.00лв,услуга за отпечатване на ваучери 123.00,  

,програмен продукт ТРЗ и ФСД-1021.00лв.за пътни на педагогическия персонал 

102.00лв,,ремонт на ученически автобуси-160.00лв, договор с Дезина-65.00 лв,на фирма 

Рувекс за транспорт и диагностика на газова горелка 264.00 лв,,ГТП на ученическите 

автобуси 100.00лв,ремонт на горелката в парното 960лв.проверка пожарогасители 60,00лв и 

др. 

Разходи за командировки                                                   117.00лв 

Разходи за застраховка                                                     1495.00лв 

в т.ч. за ученическите автобуси 1020.00лв, застраховка пожар-432.00лв и застраховка 

за ученици участници в състезания 43.00лв. 

Разход за платени държавни данъци и такси                  80.00лв 

                                                                        За винетки на автобусите. 

Разход за платени  общински данъци и такси             1354.00лв 

В дейността Ресурсно подпомагане са изразходени 14283.00лв.За заплати и 

осигуровки 14076.00лв и за издръжка 207.00лв 

             В дейността „Спорт за всички” за отчетния период са изразходени 44.00лв. 

От бюджета на ученическия стол към отчетния период са изразходени за заплати и 

осигуровки 8884.00лв. 

Като средищно училище имаме два ученически автобуса които обслужват учениците 

до 16 години по съответните маршрути съгласно изготвена транспортна схема.Разходите по 

заплатите на шофьорите и издръжката на автобусите се компенсира от Министерство на 

финансите след представяне на ежемесечни отчети.За отчетния период са изразходени 



16507.00лв в т.ч. за заплати и осигуровки 5749.00лв и за издръжка 10758.00 лв.За отчетния 

период в тази дейност разходите  не  са компенсирани и са от бюджета на училището. 

Общият размер на изразходените средства по делегирания бюджет за периода януари- 

март  2020г. вкл. е  375 795.00лв. 

Не  са правени  вътрешно компенсаторни промени по бюджета на училището . 

За периода имаме 284.69лв. собствени приходи от наем на зъболекарски кабинет , 

училищната лавка,  амбалаж .Имаме и дарение на стойност 130.00лв от Прокам ЕООД гр 

Плевен-130.00лв. 

На общо събрание  колектива  е запознат с информацията за извършените разходи по  

бюджета на училището. 

 

Изготвил:                                                           

Счетоводител: Маруся Петрова                  Директор: Светозар Милчев        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОУ "Христо Смирненски" гр.Червен бряг 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А         З А П И С К А 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Смирненски"гр. Червен бряг 

ІІ. Дейност 1338  Ресурсно подпомагане 

към 31.03.2020 г 

     

§§ и под- 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен Отчет   

параграфи   план   остатък 

  
    лв 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
45 400 11 326 

34 074 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
45 400 11 326 

34 074 

02-00 Други възнагражд за персонала 1 608 860 748 

02-02 за персонала по извънтруд правоотн     0 

02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

1 508 860 

648 

02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
0 0 

0 

02-09 другиплащания и възнаграждения 100 0 100 

05-00 'Задължит осигурит вноски от работодатели 7 600 1 891 5 709 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

3 500 926 

2 574 

05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УПФ) 
1 400 349 

1 051 

05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
1 800 389 

1 411 

05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
900 227 

673 

10-00 Издръжка 2 415 208 2 207 

10-11 Храна 0 0 0 

10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 0 

10-14 
Учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 
0 0 

0 

10-15 материали 2 000 106 1 894 

10-16 вода, горива и енергия 0 0 0 

10-20 разходи за външни услуги 315 102 
213 

19-81 
Платени данъци, мита и такси (без 

осигурит вн за ДОО) 
0 0 

0 

10-51 командировки в страната 100 0 100 

10-62 разходи за застраховки 0 0 0 

10-91 Други разходи за СБКО 0   0 

99-99 ОБЩО РАЗХОДИ  57 023 14 285 42 738 

Счетоводител: Маруся Петрова                     Директор: Светозар Милчев 
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ОУ "ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ" гр.ЧЕРВЕН БРЯГ 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А         З А П И С К А 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Смирненски" гр Червен бряг 

към 31.03.2020 г 

     
§§ и под- 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен Отчет остатък 

параграфи   план лв лв 

  
      

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
894 030 204 568 

689 462 

01-01 
Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
894 030 204 568 

689 462 

02-00 Други възнагражд за персонала 27 314 24 311 3 003 

02-02 За персонала по извънтруд правоотн 150 27 123 

02-05 

Изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

18 000 16 519 

1 481 

02-08 
Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
6 664 6 664 

0 

02-09 Другиплащания и възнаграждения 2 500 1 101 1 399 

05-00 'Задължит осигурит вноски от работодатели 221 250 51 915 169 335 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

113 000 26 362 

86 638 

05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УПФ) 
36 000 8 508 

27 492 

05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
47 050 11 190 

35 860 

05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
25 200 5 855 

19 345 

10-00 Издръжка 120 743 55 281 65 462 

10-11 Храна 38 000 14 144 23 856 

10-13 Постелен инвентар и облекло 5 000 4 615 385 

10-14 
Учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 
100 59 

41 

10-15 Материали 6 879 4 325 2 554 

10-16 Вода, горива и енергия 29 548 18 065 11 483 

10-20 Разходи за външни услуги 17 813 6 670 
11 143 

19-81 
Платени данъци, мита и такси (без 

осигурит вн за ДОО) 
1 363 1 354 

9 

10-51 Командировки в страната 600 117 483 

10-62 Разходи за застраховки 440 432 8 

10-91 Други  разходи за СБКО 21 000 5 500 15 500 

52-01 Компютри и хардуер 0 0 0 

      40-00       стипендии 0 0 0 

99-99 
ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 1322 - 

ОУ 
1 263 337 336 075 

927 262 

Настоящият отчет е разгледан на заседание на Обществения съвет от 10.04.2020 г. /протокол № 4/ 

Счетоводител: Маруся Петрова                     Директор: Светозар Милчев 
  



О Б Я С Н И Т Е Л Н А         З А П И С К А 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Смирненски"гр.Червен бряг 

ІІІ Дейност 1389-др.дейности-ШОФОРИ 

към 31.03.2020 г 

     
§§ и под- 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен Отчет остатък 

параграфи   план   лв 

  
      

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
0 4 756 

-4 756 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
0 4 756 

-4 756 

02-00 Други възнагражд за персонала 0 0 0 

02-02 за персонала по извънтруд правоотн   0 0 

02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

  0 

0 

02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
  0 

0 

02-09 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 

05-00 'Задължит осигурит вноски от работодатели 0 993 -993 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

0 742 

-742 

05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УПФ) 
0 0 

0 

05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
0 251 

-251 

05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
0 0 

0 

10-00 Издръжка 14 452 10 759 3 693 

10-11 Храна 0 0 0 

10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 0 

10-14 
Учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 
  0 

0 

10-15 материали 2 000 1 202 798 

10-16 вода, горива и енергия 5 852 8 297 -2 445 

10-20 разходи за външни услуги 3 500 160 
3 340 

19-01 държавни такси 1 200 80 1 120 

19-81 Платени общински данъци 0 0 0 

10-51 командировки в страната     0 

10-62 разходи за застраховки 1 900 1 020 880 

10-98 Други разходи     0 

    0 0 

99-99 
ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 1322 - 

ОУ 
14 452 16 508 

-2 056 

Счетоводител: Маруся Петрова Директор: Светозар Милчев 



О Б Я С Н И Т Е Л Н А         З А П И С К А 

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Смирненски"гр.Червен бряг 

ІV Дейност 1713-СПОРТ ЗАВСИЧКИ 

към 31.03.2020 г 

§§ и под- 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен Отчет остатък 

параграфи   план   лв 

  
      

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
0 0 

0 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
    

0 

02-00 Други възнагражд за персонала 0 0 0 

02-02 за персонала по извънтруд правоотн     0 

02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

    

0 

02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
    

0 

02-09 другиплащания и възнаграждения     0 

05-00 'Задължит осигурит вноски от работодатели 0 0 0 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

    

0 

05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УПФ) 
    

0 

05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
    

0 

05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
    

0 

10-00 Издръжка 1 509 44 1 465 

10-12 Медикаменти     0 

10-13 Постелен инвентар и облекло     0 

10-14 
Учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 
    

0 

10-15 материали 1 429 0 1 429 

10-16 вода, горива и енергия     0 

10-20 разходи за външни услуги 0 0 0 

19-01 държавни такси     0 

19-81 Платени общински данъци 0   0 

10-51 командировки в страната     0 

10-62 разходи за застраховки 80 44 36 

10-98 Други разходи     0 

    0 0 

99-99 
ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 1322 - 

ОУ 
1 509 44 

1 465 
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