
 1 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за изпълнение на делегирания бюджет  

на СУ „Васил Левски“ - гр. Роман, обл. Враца, 

за първо тримесечие на 2021 година 

 
І.  Уточнения годишен план по делегирания бюджет  

на СУ „Васил Левски” - гр. Роман за 2021 г.  по източници на  училището са в 

размер на  1 193 385,00 лв., в т. ч., както следва: 

◼ Вътрешни трансфери  в системата на първостепенен разпоредител –    

1 192 730,00 лв. 

◼ Проект за ФВС – 0,00 лв. 

◼ Дофинансиране – 0,00 лв. 

◼ Трансфери по програма за временна заетост – 655,00 лв. 

◼ Трансфери по ПУДОС – 0,00 

Всичко уточнен годишен план по бюджета на училището към 31.03.2021 г. е в 

размер на: 1 193 385,00  лв. 

 

ІІ. Във връзка с прилагането на   ПМС  № 408 / 23.12.2020 год. за изпълнението  на  

държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Закона за общинските 

бюджети отчитането на бюджетните разходи за образование се извършват по 

единна бюджетна класификация. 

Разходите  към 31.03.2021 г. се конкретизират  по следните параграфи и 

подпараграфи: 

Параграф 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения –  

163 082,00 лв..  

Параграф 02-00 Други възнаграждения, обезщетения и плащания за 

персонала –  

 59 504,00лв. 

&-02-01: възнаграждения и плащания на нещатен персонал –  

          0,00 лв.  

&-02-02: граждански договори –  

      770,00 лв. 

&-02-05: изплатени суми за представително облекло на педагогическия 

персонал и СБКО –  

 17 265,00 лв. 

&-02-08: други плащания –  

                       41 469,00 лв. 

Параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от  работодателя:  

 35 691,00 лв. 

Параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО:  

 18 595,00 лв. 

Параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ:  

   5 215,00 лв. 

 Параграф 05-51 Здравно осигурителни вноски от работодателя:   
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  7 782,00 лв. 

 Параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО:  

  4 099,00 лв. 

 Параграф 10-00  Издръжка –  

           44 726,00 лв.  

В него са включени разходите по следните подпараграфи: 

  & -10-11: Храна – 178,00лв. 

  & -10-12: медикаменти – 0,00 лв. 

  & -10-13: Постелен инвентар и облекло – 4 183,00 лв. 

  & -10-14: Учебни разходи и книги за библиотеката – 0,00 лв. 

  & -10-15: Материали-разходи за канцеларски, почистващи  и други 

материали за текуща поддръжка на материалната база в размер на –  

9 771,00 лв.; 

  &-10-16: Вода, горива и ел. енергия – 20 240,00 лв. 

  &-10-20: Разходи за външни услуги – 10 245,00 лв. 

  &-10-30: Текущ ремонт – 0,00 лв. 

  &-10-51: Разходи за командировки в страната – 109,00 лв. 

  &-10-62: Разходи за застраховки – 0,00 лв. 

  &-10-91: Други разходи за СБКО – 0,00 лв. 

 Параграф 40-00: Стипендии –  

 3 417,00 лв. 

 

Всичко разходи към 31.03.2021 г. са в размер на 306 420,00 лв. 
 

ІІІ. Проект BG05M0P001-2.011-0001 Подкрепа за успех 

1. Получени трансфери  от МОН –  

9 123,00 лв. 

2. Изразходени средства  към 31.03.2021 год. –  

9 123,00 лв. 

- В. т. ч. както следва:  

▪ 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 

 7 409,00 лв. 

▪ 05-00 Осигурителни вноски от работодателя – 

  1 714,00 лв. 

ІV. Проект BG05M0P001-2.012-0001 Образование за утрешния ден 

3. Получени трансфери от МОН –  

0,00 лв. 

4. Изразходени средства към 31.03.2021 год. –  

                               0,00 лв. 

- В. т. ч. както следва  

▪ 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения –  

0,00 лв. 

▪ 05-00 Осигурителни вноски от работодателя –  

    0,00 лв. 

Към 31.03.2021 год. училището няма просрочени и неразплатени разходи. 

 

ДИРЕКТОР:  ………………. 

  /Христина Петкова / 


