
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
за изпълнение на делегирания бюджет   

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

за третото тримесечие на 2021 година  

Уточненият годишен план по делегирания бюджет на СУ „Васил Левски“- гр. Роман, обл. 

Враца за 2021 г. по източници на училището, са в размер на  1 341 523 лв., в т.ч. както следва:  

✓ Вътрешни трансфери  в системата на първостепенен разпоредител – 1 280 646 лв.  

✓ Получени трансфери от МОН – 58 958 лв.  

✓ Дофинансиране – 1 066 лв.  

✓ Трансфери по програма за временна заетост – 655 лв.  

✓ Трансфери по ПУДОС – 0,00 лв.  

Всичко УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН по бюджета на училището към 30.09.2021 г. е в   

размер на:  

1 341 523 лв.  

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

на Република България за 2021 г. и Закона за общинските бюджети отчитането на бюджетните разходи 

за образование се извършват по единна бюджетна класификация.  

Разходите към 30.09.2021 г. се конкретизират по следните параграфи-00-00 и подпараграфи-&:  
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&-02-05  

&-02-08 
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&-10-13  
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&-10-62  
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Параграф 40-00  

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови   

правоотношения  

Други възнаграждения, обезщетения  и плащания за 

персонала  

Възнаграждения и плащания на нещатен персонал  
Граждански договори  
Изплатени суми за представително облекло на 

педагогическия персонал и СБКО  

Други плащания  

Задължителни осигурителни вноски от работодателя  
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО  
Осигурителни вноски от работодателя за УПФ  
Здравно осигурителни вноски от работодателя  
Осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО  
Издръжка  
Храна  
Медикаменти  
Постелен инвентар и облекло  
Учебни разходи и книги за библиотеката  
Материали разходи за канцеларски, почистващи  и други 

материали за текуща поддръжка на материалната база  

Вода, горива и ел. енергия  
Разходи за външни услуги  
Текущ ремонт  
Разходи за командировки в страната  
Разходи за застраховки  
Други разходи за СБКО  
Стипендии  

    545 147 лв.   

     83 753 лв.  

          
          522 лв.   

          980 лв.  
     17 265 лв.  

     64 986 лв.  

     133 680 лв.  

     69 165 лв.  

     20 045 лв.  

     29 036 лв.  

     15 434 лв.  

    130 058 лв.   

      3 478 лв.              

57  лв.        

4 183 лв.              

9143 лв.  

     65 572 лв.   

     26 538 лв.  

    20 171 лв.              

0 лв.          

916 лв.              

0 лв.  

               0 лв.  

        9 759 лв.  



  
 

 

Всичко РАЗХОДИ към 30.09.2021 г. са в размер на 902 397 лв.  

1. Получени трансфери  от МОН – 7 114 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;  

2. Получени трансфери  от МОН – 2 009 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Образование  за утрешния ден“;  

3. Получени трансфери  от МОН – 1 874,40 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Равен достъп до училищното образование в 

условията на кризи“;  

1. Получени трансфери  от МОН – 3 000 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001  „Подкрепа приобщаващо образование“;  

  

Всичко ТРАНСФЕРИ от МОН: 13 997,40 лв.  

  

Към 30.09.2021 год. училището няма просрочени и неразплатени разходи.  

  

  

  

   ДИРЕКТОР: Христина Петкова                 

    


