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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР.ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година 

 

 

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

2022 година възлиза на 315119  лева в т.ч.: 

 Субсидии – 315119 лева 

 

             През 2022 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

1. Приходи от предаден желязо –  0 лв. 

       2. Дарения – 5000 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности – 287 158 лв. 

2. Поект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите 

специалисти“- 14 678 лв. 

 

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.06.2022 г. – 120821 лв. от тях 

целеви 11590 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи  е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 211470 лв.   

Актуализиран план – ……… лв. 

Изпълнение – 196402 лв. в т.ч. 

Заплати –  196402 лв. 

ДТВ –  0 лв. 

Диференцирано заплащане –  0 лв. 

 

• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 13365 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 8523 лв. в т.ч. 

Граждански договори –  432 лв. 

СБКО –  4427 лв. 

Представително облекло –  0 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения –  2020 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  1644 лв. 
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• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 49350 лв.   

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

Изпълнение – 45746 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО –  22952 лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  7654 лв. 

Здравно осигурителни вноски –  9762 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО –5378 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 3542 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 3035лв.  

 

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

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

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

Изпълнение – ................... лв.  

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 2225 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 5457лв. /352 лв. ЗУД, 1916 лв. обучение, 3189 лв. учебници/ 

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 6250 лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 

     Изпълнение – 5637 лв. ( 63 лв. часовник за шахмат, 134 лв. дидактически материали, 

642 лв. шкаф за награди, 19 лв. чували за смет,  50 лв. стойка за телевизор, 300 лв. 

ботуши мажоретки, 789 лв. дезинфектанти за ръце, 293 лв. мин.вода и близалки, 876 лв. 

мажоретни сака, 110 лв самарско знаме по проект „Изучаване и съхраняване на 

традициите на българската армия“, 66 лв. канцеларски материали, 324 лв. наръчник, 

218 лв. почистващи препарати, 105 лв. сувенири 12 клас, 63 лв цветя, 23 лв. корда 

косачка, 100 лв. украса, 22 лв тениски, 615 лв. слушалки и усилвател, 32 лв. флаш-

памет, 39 лв. часовници и др. консумативи ) 

      • § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 12500 лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 

Изпълнение – 7039 лв.  

ЧЕЗ –  4428 лв. 

ВиК –  328 лв.  

Пелети – 2283 лв. 
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• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 6250 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 11293 лв. (3287 лв. абонамент е-дневник, 288 лв. отпушване на 

толетна, 268 лв. копиране, 900 лв. наем техническо оборудване по НП „Бизнесът 

преподава“, 96 лв. телефон, 60 лв. вноска ХЕИ, 900 лв. длъжностно лице, 1209 лв 

превоз ученици, 216 лв. СОД, 100 лв. наем зала читалище,  576 лв. абонамент програма 

ТРЗ, 130 лв. такса участи във фестивал, 250 лв. озвучаване, 1620 лв. мобилен интернет 

и др.) 

 

• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 250 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 935 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 187 лв.   

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

Изпълнение – 4 лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 2496 лв.   

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

Изпълнение – 5316 лв.  

 

• § 52 01 Придобиване на ДМА 

Първоначален план – 4680 лв.   

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

Изпълнение – 4149 лв.  

 

 

 

 

 

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

 Светлана Арсенова  

  

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 


