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СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР. ЛОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

ЗА 2022 година 

 

 

Утвърденият Бюджет на СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом за 2022 година възлиза на 

1 260 476 лева. 

             През 2022 година е коригиран в увеличение както следва: 

 

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

      1. Дарения – 5000 лв. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) 

1. Субсидия Държавни дейности – 1 287 409 лв. 

2. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 7946 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. „Спорт за всички“ – 1590 лв. 

       7. Субсидия за безплатни учебници – 10 000 лв. 

       8. НП „Заедно в изкуството и в спорта“ – 16 485 лв. 

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

      10.Проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите 

специалисти“- 14 678 лв. 

      11. Проект „Образование за утрешния ден“ - 2849 лв. 

      12. Диференцирано заплащане директор – 1950 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва: 

 

• § 01 Заплати на персонала по трудово правоотношение   

Първоначален план – 845 880 лв.   

Актуализиран план – +7435лв. 

Изпълнение – 853 315 лв. в т.ч. 

Заплати – 821 167 лв. 

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

 

• § 02 Други възнаграждения и плащания на персонала  

Първоначален план – 53 460 лв.   

Актуализиран план – +4517 лв. 

Изпълнение – 57 977 лв. в т.ч. 

Граждански договори – 1956 лв. 

СБКО – 19 460 лв. 
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Представително облекло – 23 160 лв. 

Обезщетения с характер на възнаграждения – 7798 лв. 

Други плащания и възнаграждения –  5603 лв. 

 

• § 05 Осигурителни вноски от работодател    

Първоначален план – 197 400 лв.   

Актуализиран план – ....... лв. 

Изпълнение – 196 667 лв. в т.ч. 

Осигурителни вноски ДОО – 99 071лв. 

Осигурителни вноски  за УПФ –  32 900 лв. 

Здравно осигурителни вноски ЗО – 41 795 лв. 

Осигурителни вноски ДЗПО – 22 901 лв. 

 

ИЗДРЪЖКА 

• § 10 11 Храна 

Първоначален план – 14 170 лв.   

Актуализиран план – ……... лв. 

Изпълнение – 11 156 лв.  

 

• § 10 13 Постелен инвентар и облекло 

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

Актуализиран план – +3230 лв. 

Изпълнение – 3230 лв.  

 

• § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи   

Първоначален план – 8900 лв.   

Актуализиран план – +10 633 лв. 

Изпълнение – 19 533 лв. (обучение 499 лв, тиймбилдинг 6800 лв, учебници и 

литература 11 882 лв, ЗУД 352 лв, ) 

По-голяма част от разходите за обучение са обезпечени със средства от проект 

„Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“. 

 

 

• § 10 15 Материали   

Първоначален план – 25 000 лв.   

Актуализиран план – + 6617 лв. 

     Изпълнение – 31 617 лв. (комарници и стъклопакет 393 лв, книги 119 лв, мастило и 

маркери 800 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, батерии и гъби 

за дъска 106 лв, тениски 80 лв,  тонер касети, копирна хартия и барабанен модул 2053 

лв, торби за смет и пликове 110 лв, препарати и дезинфектанти 3870 лв, метални 

шкафове 744 лв, щори 552 лв, венец и цветя 285 лв, плакети и купи 73 лв, стойка 

велосипеди 228 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 
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„Заедно в изкуствата и в спорта“ 168 лв, щендер и закачалки 205 лв, счетоводен 

наръчник 59 лв, закачалка 96 лв, маратонки 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 771 лв, органайзер за телефони 680 лв, фигурки награди 270 лв, 

часовник за шах 63 лв, дидектически материали 134 лв, шкаф за награди 642 лв, стойка 

за телевизор 50 лв,  ботуши мажоретки 300 лв, мин.вода и близалки 293 лв,  мажоретни 

сака 876 лв,  самарско знаме по проект „Изучаване и съхраняване на историята и 

традициите на Българската армия“ 110 лв, канцеларски материали 1854 лв,  наръчник 

324 лв, сувенири 12 клас 105 лв, цветя 63 лв, корда косачка 23 лв, украса 100 лв, 

тениски 22 лв, слушалки и усилвател 615 лв, флашки 32 лв, часовници 39 лв, табела 25 

лв по НП „Изучаване и съхраняване на историята и традициите на Българската армия“, 

евакуационно осветление и антипаник брава 750 лв, ръкавици и маски  191 лв, преса за 

графика 670 лв, ракети и пера 133 лв, хилки за тенис 38 лв, стелаж за картини 160 лв, 

диван секция и маса 783 лв по НП „Изучаване и съхраняване на историята и традициите 

на Българската армия“, книги 1215 по НП „Изучаване и съхраняване на историята и 

традициите на Българската армия“, тестове за персонал и ръкавици 710 лв, счетоводна 

книга 72 лв, пелети 1404 лв, нивелир 14 лв, акустични панели 377 лв, книги по рисуване 

196 лв и др. консумативи). 

  

 

• § 10 16 Вода, горива и енергия  

Първоначален план – 50 000 лв.   

Актуализиран план – 9864 лв. 

Изпълнение – 23 231 лв.  

ЧЕЗ – 20 157 лв. 

ВиК – 3074 лв.  

 

 

• § 10 20 Външни услуги 

Първоначален план – 25 000 лв.   

Актуализиран план – 0 лв. 

Изпълнение – 24 194 лв. (презареждане пожарогасители 310 лв, мобилен интернет 

5860 лв, абонамент за ел.поща 432 лв, копирни услуги 656 лв, СОД 864 лв, телефон 397 

лв, подновяване домейн 432 лв, надписване тениски 50 лв, вноска за ДДД 

(Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация) 230 лв, пръскане срещу бълхи и кърлежи 

90 лв, абонамент за лига електронни спортове 720 лв, транспортна услуга Лом – 

Букурещ 2952 лв, изработка ключове 46 лв, заверка седмично разписание 18 лв, 

транспортна услуга превоз на ученици 165 лв, членски внос МИГ 20 лв, такса трудова 

медицина 860 лв, ПП ФСД 1361 лв, абонамент е-дневник 3287лв,  абонамент програма 

ТРЗ 576 лв, такса участи във фестивал 130 лв, озвучаване 250 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. и др.). 
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• § 10 51 Командировки 

Първоначален план – 1000 лв.   

Актуализиран план – +1637 лв. 

Изпълнение – 2637 лв.  

 

• § 10 62 Застраховки 

Първоначален план 750 лв.   

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

Изпълнение – 604 лв.  

 

• § 40 00 Стипендия 

Първоначален план 9984 лв.   

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

Изпълнение – 8949 лв.  

 

       Изразходваните средства през 2022 г. са в размер на 1 263 052 лв. Към 31.12.2022 г. 

СУ„Димитър Маринов“ няма неразплатени разходи. Салдото по банковата сметка в 

края на годината възлиза на 38 857 лв. от тях целеви 8829 лв.  

       37 816 лв. са прехвърлени в извънбюджетната сметка на училището, като безлихвен 

заем за подпомагане на дейностите по Проект № BG05M20P001-3.007-0006-C01 

"Заедно към бъдещето". След одобряване на разходите по проекта те ще бъдат 

възстановени и съответно прехвърлени по бюджетната сметка на училището. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Светлана Арсенова – гл.счетоводител 

 

 

Директор: 

Десислава Александрова           

   

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


