
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

кьм отчета за касово изпьлнение на бюджета 

на ОУ” ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ 

ГРАД РАЗГРАД 

Стойностни показатели 

По прихода 

За периода 01.01.2022г - 31.12.2022г. ОУ” ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“-ГРАД 

РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на 1 826 108 лв. в т.ч: 

S61-09 Субсидия №1-09 1 658 561,11 в.ч. 

• S61-09 Субсидия Общообразователни училища 1 517 013,oo  

• S61-09 Субсидия — пьтни петагогически персонал 2 112,00 .лв 

• 561-09 Субсидия-обезщетения на персонала 5 610,00  

• 561-09 Субсидия-Спорт за всичко 1 550,00 .лв 

• S61-09 Субсидия за учебници и помагала 20 597,00 .лв 

• S61-09 Субсидия за образователен медиатор 9 709,00 .лв 

• S61-09 Субсидия"Диференцирано заплащане за директор“ 2 481,00 .лв 

+1-09 субсидия НП”ИКГ” 1 160,00 ЛВ 

• 561-09 Субсидия НП“Иновации в действие“  1 800,00   

• S61-09 Субсидия НП“Мотивираани учители“ 480,00 .лв 

• 561-09 Субсидия — резерв  277,00   

- S95-01 „Преходен остатък 2021г“ 71 681,33   

- S95-01 Преходен остатък по оперативни програми 24 690.78   

- S63-01 Трансфери по оперативни програми  12 391,50   

- S 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги 51 074,52 .лв 

- S 95-02 Преходен остатък по проект „ЕРАЗЪМ+“ 116 472.53лв 

Кьм 31.12.2022г преходния остатък е 127 015 лева 

По разхода 
По параграф 01-00 Заплати и вынагражцения на персонала са изплатени трудови възнаграждения 

в размер на 933 452 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, 

следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда. 

По параграф 02-00 Други възнаграждения и плашания на персонала 

-110 S02-02 Възнаграждения на персонала по извънтрудови възнаграждения — 7 988 лв 

- По SS 02-05 Са отчетени суми за СБКО под формата на ваучери за храна в размер на 30 575 лв 

и разходи за представително облекло за педагогически персонал — 18 666 лв - По Параграф 

02-08 Обезшетения на персонала — 5 010 лв 

- По SS 02-09 ”Други плащания” са ИЗП„лаТеНИ, болнични от работодателя в размер на 11 087 

лв 

По параграф 05-00 Залължителни осигурителни вноски - са отчетени внесените полагащите се 

осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода 



м.Декември 2021 година - м.Ноември 2022 година общо в размер на 224 823 лева, в т.ч.: 

- SS 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО” 112 643 лева, 

- SS 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ” — 36 646 лв 

- SS 05-60 ”Здравни осигурителни вноски“ — 48 254 лв 

- SS 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО” — 27 280 лв 

 

По параграф 10-00 Издрьжка са изразходвани: 

По параграф 10-11 Храна - по този параграф са отчетени разходи за закуските на учениците от 

подготвителна група и ученици от първи до четвърти клас в размер на 20 445 лв и обяди за 

ученицте на целодневно обучение — 50 491 лева 

По параграф10-14 Учебни и научноизследователски разхоци — По егози параграф са отчетени 

разходи в размер на 25 305 лева, в т.ч. за учебници и учебни помагала за децата от 

подготвителна групи и учениците от до 7 клас- 22 631,64 лева 

По паргараф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 33 245 лева 

за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства и препарати за поддържане на 

нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за подръжка на материалната 

база и други материали. 

По параграф 10-16 Вода. горива и енергия са изразходвани 91 634 лева в т.ч.: 

- природен газ — 50 707 лева; - ел енергия — 35 070 лева; 

- и питейна вода 5 857 лева. 

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 58 199 лева в 

т.ч.ч: за абонаменти, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, 

трудова медицина, подръжка на компютри, пътни педагогически персонал, обучителни семенари 

и други услуги . 

По параграф 10-51 „Разхоци за командирвоки” —3 759 лева 

По параграф 10-62 „Разходи за застраховки” са отчетени разходи за застраховки на 

училишната сгралав размер на 536 лева 

По параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“ — 147 лева 

По параграф 19-00 Платени даньци, такси и административни санкции — 12 379 лева 

По параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване. машини и сьоръжения“ са 

отчетени: 

7 423 лева окончателно са платени суми по договор за газов котел за отоплениеи на басейна. 

Счетоводител: 
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