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СУ „Димитър Маринов“ гр.Лом 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

за  2021 година 

 

 

Утвърдения Бюджет на СУ „Димитър Маринов“ гр.Лом  за 2021 година възлиза на 

1228999  лева  

 

През 2021 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

1. Приходи от предадени вторични суровини –  0 лв. 

2. Дарения – 0 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1.Субсидия Държавни дейности 970734 лв. 

2. Субсидия за безплатни учебници 14030 лв. 

3. Проект ‘’Подкрепа за успех’’ 8212 лв. 

4. Проект ‘’Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”’ 385 лв. 

       5. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 61890 лв. 

       6. Субсидия за спорт 1740 лв. 

       7.Диференцирано заплащане директор – 1889 лв. 

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

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

      10. НП „Бизнесът преподава“ – 900 лв. 

      11. ИКТ – 900 лв. 

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

– 2951лв. 

13. Субсидия за избори – 533 лв. 

14. Средства за Ковид-19 – 5271 лв. 

       15. АСП спрени детски надбавки 460лв. 

 

      Наличност по сметката на учебното заведение към 31.12.2020г. – 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 – 880000 лв.   

Актуализиран план – - 22460 лв. 

Изпълнение – 818873 лв. в т.ч. 

Заплати –  785410 лв. 

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

Първоначален план – 74460 лв.   

Актуализиран план – 35260 лв. 

Изпълнение – 109720 лв. в т.ч. 

Граждански договори –  3091 лв. 

СБКО –  18576 лв. 

Представително облекло –  22458 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения –  63043 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  2552 лв. 

 

• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 199500 лв.   

Актуализиран план – -3370 лв. 

Изпълнение – 187966 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО –  95905 лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  30863 лв. 

Здравно осигурителни вноски –  40417 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО –  20781 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 7000 лв.   

Актуализиран план – 6971 лв. 

Изпълнение – 13971 лв.  

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

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

Актуализиран план – 3625 лв. 

Изпълнение – 3625 лв.  

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 8730 лв.   

Актуализиран план – 26918 лв. 

Изпълнение – 35648 лв. /обучение 19604 лв., учебници 15853лв., ЗУД 191 лв./ 

 

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 10000 лв.   

Актуализиран план – 14694 лв. 

Изпълнение – 24694 лв. /копирна хартия 650 лв., художествени материали 32 лв.,. 

консумативи 276 лв., канцеларски материали 1353 лв., метални шкафове 734 лв., маски 

и ръкавици 300 лв., тестове Ковид19 - 950 лв., тонер касети 420 лв., мастило и маркери 

436 лв., лед тела 529 лв., стативи за рисуване 1105 лв., венец 135 лв., торби за смет 30 

лв., дезинфектанти и  почистващи препарати 3582 лв., бяла дъска 355 лв., лекарства 

спешен шкаф 251 лв., арка балони 396 лв., хладилник 259 лв., изтривалка входна врата 
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64 лв.,дозатори течен сапун 236 лв., вентилатори 95 лв., сувенири 200 лв, кошница с 

цветя 34 лв., тример 190 лв., спортни пособия 1424 лв., градински пейки и маси 776 лв., 

камери за видеонаблюдение 2010 лв., кош за топки 158 лв., дющеци 303 лв., купи 39 

лв., бетон 101 лв., цветя 140 лв., стоика пожаригасител 36 лв., печка 36 лв., кофи 49 лв., 

тръба 24 лв., дидектически материали и руски костюми по дейност Занимания по 

интереси 3560 лв. и др./ 

 

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 20059 лв.   

Актуализиран план – -3625 лв. 

Изпълнение – 14873 лв.  

ЧЕЗ –  11622 лв. 

ВиК –  1262 лв.  

Пелети – 1989лв 

 

 

• § 10-20 Външни услуги 

Първоначален план – 10000 лв.   

Актуализиран план – 26945лв. 

Изпълнение – 36945 лв. /телефон 410лв., измервания осветеност 402 лв., длъжностно 

лице защита лични данни 3600 лв., интернет 4058лв., достъп Уча се 2915 лв., СОД 864 

лв., профил на купувача 240 лв., нощувка за участие в конкурс  и обучение 5961 лв., 

вноска ХЕИ 200 лв., ремонт врата 86 лв., лига ел.спортове 600 лв., почистване нафтово 

стопанство 1200 лв., такса трудова медицина 920 лв., профилактика климатици 110лв., 

пакет Дигитална трансформация на ШКОЛО ООД 390 лв., транспортна услуга 3960 лв., 

семинар по НП Бизнесът преподава 1280 лв., ремонт канализационна мрежа 2599 лв., 

дезинфекция срещу кърлежи и бълхи 50 лв., ремонт лаптоп счетоводител 60 лв., 

програма Дизайн шампиони 1440 лв., абонамент IT математика 2160 лв., абонамент 

ел.поща 698 лв., зареждане пожарогасители 310 лв., абонамент АдминПро 393 лв.,   и 

др./ 

 

 

• § 19-81 Общински такси 

Първоначален план – 2500 лв.   

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

Изпълнение – 2212 лв.  

 

 

• § 10-51 Командировки 

Първоначален план – 800 лв.   

Актуализиран план – 87 лв. 

Изпълнение – 887 лв.  

 

 



 

 

Информация за изпълнението на бюджет 

 

стр. 4 

• § 10-62 Застраховки 

Първоначален план – 600 лв.   

Актуализиран план – 114 лв. 

Изпълнение – 714 лв.  

 

 

• § 40-00 Стипендии 

Първоначален план – 15350 лв.   

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

Изпълнение – 11716 лв.  

 

• § 5201 Компютри и хардуер 

Първоначален план 0 лв.   

Актуализиран план – 3370 лв. 

Изпълнение – 3370 лв.  

 

  

 

 

 

 

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

 (подпис) 

Светлана Арсенова  

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 


