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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР.ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 година 

 

 

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

2021година възлиза на 307 249 лева  

 

             През 2021 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

1. Приходи от предаден желязо –  0 лв. 

      2. Дарения – 0 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности – 255361 лв. 

      2. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 58981 лв. 

      3. Диференцирано заплащане директор – 1889 лв. 

      4. НП “Без свободен час“ Модул 1 – 6470 лв. 

      5. НП “Без свободен час“ Модул 3 – 356 лв. 

      6. НП „Бизнесът преподава“ – 900 лв. 

      7. ИКТ – 900 лв. 

      8. НП “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия” – 

2951лв. 

9. Субсидия за избори – 332 лв. 

10. Средства за Ковид-19 – 5271 лв. 

      11. АСП спрени детски надбавки 460лв. 

 

 

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.12.2021 г. – 59877 лв. от тях 

целеви 16009 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи  е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 220000 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 278940 лв. в т.ч. 

Заплати –  245477 лв. 

ДТВ –  0 лв. 

Диференцирано заплащане –  33463 лв. 
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• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 18615 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 37687 лв. в т.ч. 

Граждански договори –  833 лв. 

СБКО –  13775 лв. 

Представително облекло –  22458 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения –  0 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  621 лв. 

 

• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 49875 лв.   

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

Изпълнение – 65226 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО –  32868 лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  10844 лв. 

Здравно осигурителни вноски –  13976 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО –  7538 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 1750 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 4397 лв.  

 

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

Първоначален план – .................... лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 3625 лв.  

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 2182 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 3127 лв. обучение 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 2500 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

     Изпълнение – 5041 лв /копирна хартия 650 лв., художествени материали 32 лв.,. 

консумативи 240 лв., канцеларски материали 122 лв., метални шкафове 734 лв., маски и 

ръкавици 231 лв., тестове Ковид19 - 950 лв., тонер касети 170 лв., маркери 104 лв., лед 

тела 220 лв., стативи за рисуване 1105 лв., венец 75 лв., торби за смет 30 лв. и др./ 

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 5015лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 
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Изпълнение – 3797 лв.  

ЧЕЗ –  1586 лв. 

ВиК –  222 лв.  

Пелети – 1989 лв. 

 

• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 2500 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 7308 лв. /телефон 140лв., измервания осветеност 402 лв., длъжностно 

лице защита лични данни 900 лв., мобилен интернет 1060 лв., достъп Уча се 2915 лв., 

СОД 216 лв., профил на купувача 240 лв., нощувка за участие в конкурс 225 лв., вноска 

ХЕИ 50 лв., ремонт врата 86 лв., лига ел.спортове 600 лв.и др./ 

 

• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 200 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 522 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 150 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 0лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 3837 лв.   

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

Изпълнение – 4126 лв.  

 

• § 5201 Компютри и хардуер 

Първоначален план 0 лв.   

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

Изпълнение – 3370 лв.  

 

 

 

 

 

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

 Светлана Арсенова  

  

 

 

                                                                                                                        

 

 



 

 

Информация за изпълнението на бюджет 

 

стр. 4 

 

 


