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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР.ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година 

 

 

Утвърденият Бюджет на СУ „Димитър Маринов“ град Лом  за третото тримесечие 

на 2022 година възлиза на 311 202 лева в т.ч.: 

 Субсидии – 311 202 лева 

 

             През 2022 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

      1. Дарения – 0 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности – 344 680 лв. 

2. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 2 569 лв. 

      3. ПМС № 129 – 1 590 лв. 

      4. Субсидия за безплатни учебници – 10 000 лв. 

 

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.09.2022 г. – 192 115 лв. от тях 

целеви 10180 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи  е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 169 176 лв.   

Актуализиран план – 27000 лв. 

Изпълнение – 198 661 лв. в т.ч. 

Заплати – 198 661 лв. 

ДТВ – 0 лв. 

ДТВ за постигнати резултати от труда на персонала –  0 лв. 

 

• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 10 692 лв.   

Актуализиран план – 2569 лв. 

Изпълнение – 6111 лв. в т.ч. 

Граждански договори – 733 лв. 

СБКО – 4787 лв. 

Представително облекло – 0 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения – 401 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  190 лв. 
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• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 39480 лв.   

Актуализиран план – 6478 лв. 

Изпълнение – 45617лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО – 22885лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  7646 лв. 

Здравно осигурителни вноски ЗО – 9689 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО – 5397 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 2834 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 182 лв.  

 

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

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

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

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

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 1780 лв.   

Актуализиран план – 10 000 лв. 

Изпълнение – 13758 лв. (8114 лв. учебници, обучение 1920 лв, класьор за контролна 

дейност 324 лв, аванс тиймбилдинг 3400 лв.) 

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 5000 лв.   

Актуализиран план – 1590 лв. 

     Изпълнение – 4374 лв. (дезинфектанти 1256 лв, комарници и стъклопакет 393лв, 

книги 119 лв, коп.хартия 99 лв, тонер касети 40 лв, препарати 216 лв, лед панели 309 лв, 

мастило и маркери 348 лв,гипсова шпакловка 15 лв, медикаменти спешен шкаф 266 лв, 

арка с балони 163 лв, строителни материали 116 лв, метли 34 лв, кабели 39 лв, батери и 

гъби за дъска 36 лв, тениски 80 лв и консумативи – брави, лед осветление, винтове, 

въже и др. ) 

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 10000 лв.   

Актуализиран план – …….. лв. 

Изпълнение – 800 лв.  

ЧЕЗ – 559 лв. 

ВиК – 241 лв.  
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• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 5000 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 10902 лв. ( презареждане пожарогасители 310 лв, мобилен интернет 

1000 лв, абонам.ел.поща 432 лв, копирни услуги 120 лв, СОД 216 лв, телефон 208 лв, 

длъжностно лице 900 лв, подновяване домейн 432 лв, надписване тениски 50 лв, вноска 

ХЕИ 60 лв, пръскане срещу бълхи и кърлежи 90 лв, абонам.лига електронни спортове 

720 лв, абонамент IT математика 3000 лв., трансп.услуга Лом – Букурещ 2952 лв, 

изработка ключове 46 лв, заверка седмично разписани 18 лв, пощенски и куриерски 

услуги) 

 

• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 200 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 785 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 151 лв.   

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

Изпълнение – 600 лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 1997 лв.   

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

Изпълнение – …………. лв.  

 

  Изразходените средства за третото тримесечие са в размер на 287546 лв., което е около 

22% от бюджета на училището. Към 30.09.2022 г. СУ „Димитър Маринов“ няма 

неразплатени  разходи. Салдото по банковата сметка в края на периода възлиза на  

192 115 лв.  

 

 

 

Изготвил: 

Светлана Арсенова – гл.счетоводител 

 

 

Директор: 

Десислава Александрова           

   

 

 

                                                                                                                        

 

 

 


