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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР. ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година 

 

 

Утвърденият Бюджет на СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом  за четвъртото тримесечие 

на 2022 година възлиза на 315 119 лева в т.ч.: 

 Субсидии – 315 119 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 – 327 654 лв. 

2. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 5377 лв. 

       3. НП „Без свободен час в училище“ – 4309 лв. 

       4. НП „ИКТ в образованието“– 1160 лв. 

       5. НП „Иновации в действие“ – 3643 лв. 

       6. Средства от МОН /спрени помощи за деца/ - 235 лв. 

       7. Диференцирано заплащане директор – 1950 лв. 

 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 211 470 лв.   

Актуализиран план – ……….лв. 

Изпълнение – 326 710 лв. в т.ч. 

Заплати – 294 562 лв. 

ДТВ за постигнати резултати от труда на персонала –  32 148 лв. 

 

• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 13 365 лв.   

Актуализиран план – ……… лв. 

Изпълнение – 40 729 лв. в т.ч. 

Граждански договори – 195 лв. 

СБКО – 10 246 лв. 

Представително облекло – 23 160 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения – 5377 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  1751 лв. 
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• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 49 350 лв.   

Актуализиран план – .... лв. 

Изпълнение – 76 420 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО – 38 685 лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  12 836 лв. 

Здравно осигурителни вноски ЗО – 16 125 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО – 8774 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 3542 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 5790 лв.  

 

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

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

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

Изпълнение – 3230 лв.  

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 2225 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 3752 лв. (обучение 260 лв, доплащане тиймбилдинг 3400 лв., 

учебници и литература 92 лв.) 

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 6250 лв.   

Актуализиран план – ……. лв. 

     Изпълнение – 11 890 лв. (тонер касети и барабанен модул 360 лв, торби за смет  и 

пликове 72 лв, препарати и дезинфектанти 1196 лв, мастило и маркери 250 лв, метални 

шкафове 744 лв, щори 552 лв, венец и цветя 220 лв, плакети и купи 73 лв, стойка 

велосипеди 228 лв, канцеларски материали 180 лв, тениски, раници, топки, анцузи, 

наколенки по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2664 лв, футболни топки по НП 

„Заедно в изкуствата и в спорта“ 1131 лв, обувки по НП „Заедно в изкуствата и в 

спорта“ 843 лв, кърпички по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 168 лв, щендер и 

закачалки 205 лв, счетоводен наръчник 59 лв, закачалка 96 лв, маратонки по НП 

„Заедно в изкуствата и в спорта“  952 лв, ПВЦ тръби и тапи 140 лв, четки за тоалетни 

72 лв, параван 225 лв, калъфи за дрехи 167 лв, лед панели 169 лв, органайзер за 

телефони 680 лв, фигурки награди 270 лв, и др. консумативи) 

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 12 500 лв.   

Актуализиран план – … лв. 

Изпълнение – 5431 лв.  

ЧЕЗ – 5147 лв. 
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ВиК – 284 лв.  

 

 

• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 6250 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 6453 лв. (телефон 62 лв, копирни разходи Коника 368 лв, мобилен 

телефон директор 48 лв, длъжностно лице защита на личните данни 300 лв, такса 

участие в олимпиада 168 лв, достъп до платформа Уча.се 3695 лв, такса профил на 

купувача 239 лв, вноска проверка заземяване и осветеност 543 лв, СОД 216 лв, ПП ФСД 

744 лв, пощенски и куриерски разходи 70 лв.) 

 

• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 250 лв.   

Актуализиран план – …… лв. 

Изпълнение – 626 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 187 лв.   

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

Изпълнение – ………. лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 2496 лв.   

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

Изпълнение – 3633 лв.  

 

Изразходените средства за четвъртото тримесечие са в размер на 497 583 лв, което е 

около 37 % от бюджета на училището. Към 31.12.2022 г. СУ„Димитър Маринов“ няма 

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

38 857 лв. от тях целеви са 8829 лв. 

 

 

 

Изготвил: 

Светлана Арсенова – гл.счетоводител 

 

 

Директор: 

Десислава Александрова           

                                                                                                                          

 

 

 

 


