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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР. ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 година 

 

 

Утвърдения Бюджет на СУ „Димитър Маринов“ гр.Лом  за първото тримесечие на 

2021 година възлиза на 368 700  лева в т.ч.: 

 Субсидии – 368 700 лева 

 

             През 2021 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

1. Приходи от предадено желязо –  0 лв. 

      2. Дарения – 0 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности – 349 946 лв. 

2. Проект „Заедно към бъдещето“ – 30 000 лв. 

 

 

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.03.2021 г. – 132 412 лв., от тях 

целеви 18 351 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи  е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 264000 лв.   

Актуализиран план – ……… лв. 

Изпълнение – 151 657 лв. в т.ч. 

Заплати –  151 657 лв. 

ДТВ –  0 лв. 

Диференцирано заплащане –  0 лв. 

 

• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 22 338 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 989 лв. в т.ч. 

Граждански договори –  0 лв. 

СБКО –  0 лв. 

Представително облекло –  0 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения –  562 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  427 лв. 
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• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 59850 лв.   

Актуализиран план – ................... лв. 

Изпълнение – 32 992 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО –  17 063 лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  5 384 лв. 

Здравно осигурителни вноски –  7 063 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО –  3 482 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 2100 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 5 717 лв.  

 

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 2619 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 2291 лв.  

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 3000 лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 

     Изпълнение – 7977 лв. (канцеларски дидактически материали и руски народни 

костюми за дейност „Занимания по интереси“ 3560 лв., сензори 35 лв., дезинфектанти 

630 лв., LED панели 24 лв., почистващи препарати 300 лв., мастило за маркери 120 лв., 

пречистватели за въздух 2300 лв., предпазни маски 70 лв., венец за Трети март 60 лв., 

топки хилки и ракети по ПМС129 360 лв., стойка за пожарогасител 36 лв., канцеларски 

материали и др.) 

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 6018 лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 

Изпълнение – 6207 лв.  

ЧЕЗ –  5550 лв. 

ВиК –  468 лв.  

 

• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 3000 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 6108 лв. (интернет – 390 лв., длъжностно лице за защита на личните 

данни 900 лв., телефон 90 лв., почистване нафтово стопанство 1200 лв., СОД 216 лв., 

мобилен интернет за онлайн обучението 1008 лв., такса трудова медицина 920 лв., 
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профилактика климатици 110 лв., пакет „Дигитална Трансформация“ на ШКОЛО ООД 

390 лв., транспортна услуга 120 лв., изработване документация за киберсигурност 360 

лв., вноска по договор ДДД Инсекта Контрол /ХЕИ/ 50 лв., пощенски и куриерски 

разходи ) 

 

• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 240 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 26 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 180 лв.   

Актуализиран план – ................... лв. 

Изпълнение – 0 лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 4605 лв.   

Актуализиран план – ................... лв. 

Изпълнение – 1377 лв.  

 

• § 19 81 Платени общински данъци, такси 

Първоначален план – 750 лв.   

Актуализиран план – ................... лв. 

Изпълнение – 2212 лв.  

 

 

 

 

 

Счетоводител: .............................. 

 Светлана Арсенова  

  

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 


